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چکیده
مقدمــه :یکــی از شــایعترین اعمــال جراحــی در دوران کودکــی آدنوتانســیلکتومی میباشــد ،کــه ممکــن اســت
بــا عوارضــی از جملــه عــود عالئــم همــراه باشــد .هــدف از انجــام ایــن مطالعــه تعييــن فراوانــی و علــل عــود
هیپرتروفــی آدنوئیــد پــس از آدنوئیدکتومــی در اطفــال زیــر  15ســال در بیمارســتان بعثــت همــدان بــود.
روش کار :در ایــن مطالعــه توصیفــی – تحلیلــی پرونــده تمــام بیمارانــی کــه در ســالهاي  1389تــا  1395در
بیمارســتان بعثــت همــدان تحــت جراحــی آدنوئیدکتومــی بــه تنهايــي یــا بــه همــراه تونســیلکتومی قــرار گرفتــه
بودنــد بررســی شــده و از بیــن آنهــا بیمارانــی کــه تحــت جراحــی مجــدد (رویــژن) آدنوئیدکتومــی قــرار گرفتــه
بودنــد وارد مطالعــه شــدند .بــا اســتفاده از چــک لیســت تهیــه شــده اطالعــات دموگرافیــک ،یافتههــای بالینــی
نظيــر عالئــم عــود ،ســابقهی آلــرژی ،ریفالکــس و فاصلــه زمانــی بیــن جراحــی اول و دوم جمــع آوری شــد و
نتایــج بدســت آمــده بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSورژن  16و شــاخصهای آمــار توصيفــي مــورد تجزیــه و
تحلیــل قــرار گرفــت.
یافتههــا :در مجمــوع  2787نفــر آدنوئیدکتومــی شــده بودنــد کــه  2571مــورد آنهــا همــراه بــا تانســيلكتومي
بــوده و از میــان آنهــا  37مــورد ( )%1/3نیــاز بــه رویــژن (جراحــی مجــدد) پیــدا کردنــد .از  37عمــل جراحــي
رويــژن مــورد مطالعــه  48/۶۵درصــد افــراد را زنــان و  51/۳۵درصــد را مــردان تشــکیل میدادنــد .میانگیــن
ســنی افــراد در جراحــی اول ،جراحــی دوم و همچنيــن فاصلــه زمانــی جراحــی اول و دوم بــه ترتیــب 9/04 ،5/16
و  3/87ســال بــود 10/8 .درصــد افــراد ســابقه رینیــت آلرژیــک و  27درصــد بیمــاران ســابقه مجــاورت بــا دود
ســیگار را داشــتند 18/9 .درصــد افــراد عالئــم مرتبــط بــا ریفالکــس را ذکــر میکردنــد .بیشــترین شــکایت اصلــی
در بیــن بیمارانــی کــه تحــت رویــژن آدنوییدکتومــی قــرار گرفتنــد ،خرخــر شــبانه ( )35/1و تنفس دهانــی ()25/9
بو د .
نتیجهگیــری :عــود هیپرتروفــی آدنوئیــد پــس از آدنوئیدکتومــی در اطفــال زیــر  15ســال  %1/3بــود و عوامــل
مســتعد کننــده در عــود هیپرتروفــی آدنوییــد بــه ترتیــب شــیوع عبــارت بودنــد از :در معــرض دود ســیگار بــودن،
ریفالکــس و رینیــت آلرژیــک .توصیــه میشــود جهــت پیشــگیری از عــود هیپرتروفــی آدنوئیــد ناشــی از تکنیــک
جراحــی ،پــس از جراحــی اولیــه آدنوئیــد بــا آندوســکوپ نازوفارنکــس بررســی گــردد.

مقدمه
آدنوئیدکتومــی در اطفــال بــه فراوانــی انجــام میشــود [ .]1تقریبــاً
 250000تونســیلکتومی بــه همــراه آدنوئیدکتومــی هر ســال در ایاالت
متحــده انجــام میشــود و اندیکاســیون اکثریــت آنهــا درمان ســندروم
آپنــه ی انســدادی حین خــواب /هیپوپنــه (OSAHS: Obstructive
 )Sleep Apnea Hypopnea Syndromeمیباشــد [ .]2در برخــی
مــوارد امــکان بــروز مجــدد عالیــم بــه علــت عــود هیپرتروفــی آدنوئید
و در نتیجــه جراحــی مجــدد آدنوئیدکتومــی وجــود دارد [ ]3 ,1بــه
همیــن دلیــل در طــی ســالهای اخیــر رشــد مجــدد آدنوئیــد پــس

از آدنوئیدکتومــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه و ایــن پدیــده بیــن  1تــا
 %2/4گــزارش شــده اســت [ .]4 ,3در مواجهــه بــا بیمــاری کــه پــس
از آدنوئیدکتومــی بــا عالئــم عــود مراجعــه میکنــد ،پــس از بررســی
ســایر علــل مثــل آلرژیهــای محیطــی بینــی ،هیپرتروفــی توربینیــت
هــا یــا انحــراف ســپتوم بینــی و ریفالکــس در صــورت عــدم پاســخ
بــه درمــان طبــی و آســتروئید استنشــاقی انجــام جراحــی مجــدد
آدنوییــد بــرای بیمــار مطــرح میشــود [ .]5رویــژن (جراحــی مجــدد)
آدنوئیدکتومــی بــا ریســک فاکتورهــای مختلفــی از قبيــل ســن پاییــن

هاشمیان و همکاران
در هنــگام جراحــی اولیــه ،اندیکاســیون جراحــی اولیــه و ریفالکــس در
ارتبــاط هســتند [ .]6رشــد مجــدد آدنوئیــد ممکــن اســت بــه علتــی
مشــابه بــا هیپرتروفــی اولیــهی آدنوئیــد باشــد .تظاهــرات بالینــی
رشــد مجــدد آدنوئیــد بــا عالئــم هیپرتروفــی آدنوئیــد قبــل از جراحــی
اولیــه یکســان هســتند [ .]7دلیــل دیگــری کــه بــرای رشــد آدنوئیــد
مطــرح میشــود تکنیــک جراحــی نامناســب اســت [ .]4تکنیکهــای
متنوعــی کــه امــروزه در دســترس جراحــان قــرار دارند شــامل :اســتیل
ســرد کانونشــنال ،الکتروکوتــر ،میکرودبریــدر ،اســکالپل اولتراســونیک
و کوبالســیون هســتند [ .]8رشــد مجــدد آدنوئیــد ممکــن اســت بــه
علــت عــدم وجــود مــرز مشــخص بــرای بافــت لنفــاوی و محتمــل
بــودن رزکســیون ناکامــل بــا تکنیکهــای قدیمیتــر مثــل کورتــاژ
بــدون مشــاهدهی غیــر مســتقیم باشــد [ .]9بــرای کاهــش احتمــال
عــود ،تکنیکــی توصیــه میشــود کــه مشــاهدهی غیــر مســتقیم
نازوفارنکــس را بــه کمــک آینــه یــا اندوســکوپ نــازال امــکان پذیــر
ســازد تــا بافــت آدنوئیــد تــا حــد امــکان برداشــته شــود .رشــد مجــدد
آدنوئيــد ،پدیــدهای اســت کــه بــه خوبــی شــناخته نشــده اســت .بــا
توجــه بــه ایــن کــه عــود عالئــم هیپرتروفــی آدنوئیــد میتوانــد منجــر
بــه جراحــی مجــدد و یــا بــروز عــوارض مربوطــه شــود تعييــن فراوانــی
و علــل هیپرتروفــی آدنوئیــد پــس از آدنوئیدکتومــی كــه هــدف ايــن
مطالعــه نيــز میباشــد ،میتوانــد در پیشــگیری از ایــن مشــکل و در
نتیجــه صرفــه جویــی هزینــه و عــدم تحمــل عــوارض جراحــی مجــدد
تحــت بــی هوشــی مؤثــر باشــد.
روش کار
در ایــن مطالعــه توصیفــی -تحليلــي پروندههــای پزشــكي
تمــام بیمارانــی کــه در ســالهاي  1389تــا  1395تحــت جراحــی

آدنوئیدکتومــی بــه تنهايــي یــا بــه همــراه تونســیلکتومی قــرار
گرفتــه بودنــد بررســي شــده و بيمارانــی کــه تحــت رویــژن
آدنوئیدکتومــی قــرار گرفتــه بودنــد وارد مطالعــه شــدند .چــك
ليســت تهيــه شــده بــر اســاس مشــخصات فــردي و معاينــه و ســاير
مــوارد مرتبــط نظيــر عالئــم عــود ،ســابقهی آلــرژی ،ریفالکــس،
در معــرض دود ســیگار بــودن و دوره زمانــی بیــن جراحــی اول
و دوم تکمیــل گرديــد .در مــواردی کــه اطالعــات پرونــده ناقــص
بــود بــا تمــاس تلفنــی و پیگیریهــای حضــوري نقايــص مرتفــع
و در صــورت عــدم موفقیــت ،مــورد از مطالعــه حــذف گرديــد.
بــرای تحلیــل دادههــا از نــرم افــزار  SPSSورژن  16اســتفاده شــد.
بــرای توصیــف و گــزارش متغیرهــای کمــی بــا توزیــع نرمــال از
میانگیــن و انحــراف معیــار و بــرای متغیرهــای غیــر نرمــال از میانــه
و دامن ـهی میــان چارکــی اســتفاده شــد .بــرای متغیرهــای کیفــی
نیــز نســبتها و درصــد بیــان شــد.
یافته ها
طــی يــك دورهی  7ســاله در مجمــوع  2787کــودک آدنوئیدکتومــی
شــده بودنــد (کــه  2571مــورد از آنهــا همــراه بــا تانســیلکتومی
انجــام شــده بــود) .از مجمــوع مــوارد آدنوئیدکتومــی مــورد بررســی
 37کــودک ( )%1/3نیــاز بــه جراحــی رویــژن پیــدا کــرده بودنــد18 .
نفــر ( )%48/6۵از كودكانــی کــه تحــت عمــل رویــژن آدنوئیدکتومــی
قــرار گرفتــه بودنــد را دختــر و  19نفر ( )%51/۳۵را پســران تشــکیل
میدادنــد .بیشــترین گــروه ســنی بیمــاران در زمــان جراحــی اولیــه
گــروه ســنی کمتــر و مســاوی  ۳ســالگی (( )%37جــدول  )۱و در
زمــان جراحــی رویــژن گــروه ســنی  12-9ســالگی ( )%27بــود
(جــدول .)۲

جدول  :۱فراوانی بیمارانی که تحت رویژن آدنوئیدکتومی بودند بر حسب طبقه بندی سنی و سال در زمان جراحی اولیه
سال

مجموع

گروه سنی فراوانی (درصد)
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 145تا  180ماه

1389

)8/10( 4

)7/2( 1

)7/2( 1

)0/0( 0

)0/0( 0

)2/16( 6

1390

)4/5( 2

)7/2( 1

)4/5( 2

)0/0( 0

)0/0( 0

)5/13( 5

1391

)7/2( 1

)4/5( 2

)0/0( 0

)4/5( 2

)7/2( 1

)2/16( 6

1392

)1/8( 3

)7/2( 1

)0/0( 0

)0/0( 0

)0/0( 0

)8/10( 4

1393

)0/0( 0

)1/8( 3

)8/10( 4

()0/0

)0/0( 0

)9/18( 7

1394

)4/5( 2

)8/10( 4

)0/0( 0

)0/0( 0

)0/0( 0

)2/16( 6

1395

)4/5( 2

)7/2( 1

)0/0( 0

)0/0( 0

)0/0( 0

)1/8( 3

مجموع

)37/8( ۱۴

)35/1( ۱۳

)18/9( ۷

)5/4( ۲

)2/7( ۱

)۱۰۰( ۳۷
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جدول  :۲فراوانی بیمارانی که تحت رویژن آدنوئیدکتومی بودند بر حسب طبقه بندی سنی و سال در زمان جراحی رویژن
سال

مجموع

گروه سنی فراوانی (درصد)
 0تا  36ماه

 37تا  72ماه

 73تا  108ماه

 108تا  144ماه

 145تا  180ماه

1389

)0/0( 0

)1/8( 3

)4/5( 2

)7/2(1

)0/0( 0

)2/16( 6

1390

)0/0( 0

)7/2( 1

)7/2(1

)7/2(1

)4/5( 2

)5/13( 5

1391

)0/0( 0

)7/2( 1

)4/5( 2

)7/2(1

)4/5( 2

)2/16( 6

1392

)7/2( 1

)4/5( 2

)0/0( 0

)7/2(1

)0/0( 0

)8/10( 4

1393

)0/0( 0

)0/0( 0

)0/0( 0

)1/8( 3

)8/10( 4

)9/18( 7

1394

)0/0( 0

)7/2( 1

)8/10( 4

)0/0( 0

)7/2( 1

)2/16( 6

1395

)0/0( 0

)0/0( 0

)0/0( 0

)1/8( 3

)0/0( 0

)1/8( 3

مجموع

)2/7( ۱

)21/6( ۸

)24/3( ۹

)27/0( ۱۰

)24/3( ۹

)۱۰۰( ۳۷

جدول  :۳شاخصهای مرکزی و پراکندگی سن افراد در جراحی اول و دوم و تفاوت بین جراحی اول ودوم برحسب سال
میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

متغیر
سن زمان جراحی رویژن

04/9

75/3

9/2

15

سن زمان جراحی اولیه

16/5

81/2

5/1

14

اختالف زمان جراحی اول و دوم

87/3

20/2

09/0

2/90

میانگیــن ســنی کــودکان در جراحــی اول  5/16 ± 2/81ســال و در
جراحــی دوم برابــر بــا  9/04 ± 3/75ســال و فاصلــه زمانــی بیــن
جراحــی اول و دوم برابــر بــا  3/87 ± 2/20ســال بــود (جــدول .)۳
 24/3درصــد كــودكان ســاكن روســتا بودنــد در حالــی کــه جمعیــت
شــهری آنــان برابــر بــا  75/7درصــد بــود .شــایعترین شــکایت بیــن
 37نفــر از کودکانــی کــه تحــت جراحــی رویــژن قــرار گرفتــه بودنــد،
خرخرشــبانه و تنفــس دهانــی بــا  %35/1و  %29/7بــود .هیچکــدام
از افــراد مــورد مطالعــه ســابقه شــب ادراری ،اختــال رشــد ،اختــال
تکامــل صــورت ،سیســتیک فیبروزیــس ،رینوســینوزیت مزمــن و
موکوپلــی ســاکاریدوزیس نداشــتند (جــدول .)4
جدول  :۴فراوانی شکایت اصلی ( )Chief Complaintدرکودکان
تحت جراحی رویژن

شکایت اصلی
خرخر شبانه

تنفس دهانی

اوتیت مدیای راجعه
انسداد بینی
رینواللی

آپنه انسدادی حین خواب

ترشحات خلف بینی
جمع
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فراوانی
13

درصد
()1/35

11

()7/29

6

()2/16

3

()1/8

2

()4/5

1

()7/2

1

()7/2

37

100

از عوامــل اتیولوژیــک احتمالــی عــود هیپرتروفــی آدنوئیــد ۴ ،بیمــار
( 10/8درصــد) شــرح حــال مثبــت رینیــت آلرژیــک داشــتند10 ،
بیمــار ( 27درصــد) ســابقه مجــاورت بــا دود ســیگار (Passive
 )Smokingو در  ۷بیمــار ( 18/9درصــد) شــرح حــال مثبــت
ریفالکــس شــامل ســوزش ســر دل پوســیدگیهای متعــدد
دندانهــا و ســوء هاضمــه وجــود داشــت 16 ،نفــر ( 43/3درصــد)
ســاير مــوارد را شــامل میشــدند .تمامــی بیمــاران بــه روش کورتــاژ
غیــر مســتقیم جراحــی شــده بودنــد.
بحث
آدنوئیدکتومــی و آدنوتانســیلکتومی هنــوز یکــی از شــایعترین اعمــال
جراحــی در کــودکان میباشــد .مطالعــات گذشــته نشــان دادهانــد
کــه پــس از آدنوئیدکتومــی اولیــه ممکــن اســت کــودکان بدنبــال عــود
عالئــم نیازمنــد جراحــی مجــدد باشــند .یکــی از پرســشهایی کــه
والدیــن دارنــد احتمــال رشــد مجــدد آدنوئیــد پــس از خــارج کــردن
آن میباشــد کــه هنــوز اطالعــات اندکــی بــرای پاســخ بــه ایــن
پرسـشها وجــود دارد [ .]10 ,1نتایــج مطالعــات مختلفــی کــه انجــام
شــده اســت ،نشــان میدهــد کــه شــیوع رشــد مجــدد آدنوئیدکتومــی
پــس از جراحــی اول در مطالعــات مختلــف تفــاوت دارد و بیــن  1تــا
 %2/4متغیــر میباشــد ( ۳و  )۴کــه علــل مختلفــی بــرای آن میتــوان
نــام بــرد :از جملــه ســن هنــگام جراحــی اول ،تکنیــک جراحــی ،نــوع

هاشمیان و همکاران
رزکســیون انجــام شــده (توتــال یــا پارشــیال) یــا ســایر ریســک
فاکتورهــای کــه پــس از جراحــی اولیــه ممکــن اســت همــراه کــودک
باشــد [ .]11نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه از مجمــوع 2787
کودکــی کــه در طــول  7ســال مطالعــه آدنوئیدکتومــی شــده بودند 37
مــورد نیــاز بــه جراحــی مجــدد یــا رویــژن پیــدا کــرده بودنــد ،فراوانــی
جراحــی مجــدد در بیمــاران برابــر بــا  1/3درصــد بــود کــه بــا ســایر
مطالعــات همخوانــی داشــت .نتایــج مطالعــه مونــروي و همــکاران در
ســال  2008نشــان داد میانگیــن زمانــی بیــن جراحــی اولیــه و جراحی
رویــژن  4/2ســال میباشــد [ .]3در مطالع ـهی حاضــر ،فاصلــه زمانــی
بیــن جراحــی اول و دوم برابــر بــا  3/87ســال بــود .مطالعــات گذشــته
نشــان دادهانــد کــه هرچــه میانگیــن ســنی آدنوئیدکتومــی اولیــه کمتر
باشــد احتمــال عــود عالئــم بدنبــال هیپرتروفــی بیشــتر اســت .دریــک
مطالعــه کــه توســط دوال و همــکاران در ســال  2012در کانــادا انجــام
شــد نشــان داده شــد کــه کودکانــی کــه در هنــگام جراحــی اولیــه
ســن کمتــر از  5ســال داشــتند  2/5برابــر بیشــتر از بقیــه بــه جراحــی
مجــدد نیــاز پیــدا کردنــد ( .)۶داركينــگ و همــکاران نشــان دادنــد
کودکانــی کــه در هنــگام جراحــی اولیــه کمتر از  2ســال ســن داشــتند
بــه میــزان بیشــتری تحــت رویــژن قــرار میگیرنــد .در ایــن مطالعــه
میانگیــن ســنی افــراد در هنــگام جراحــی اول برابــر بــا  5/16ســال
بــود ولــی  72/9درصــد بیمارانیکــه تحــت رویــژن آدنوییدکتومــی قــرار
گرفتــه بودنــد در زمــان جراحــی اولیــه زیر  ۶ســال ســن داشــتند .یکی
از علــل عــود هیپرتروفــی آدنوئیــد میتوانــد رینیــت آلرژیــک باشــد.
بــاور بــر ایــن اســت کــه بافــت آدنوئیــد بــه طــور مــداوم در معــرض
آلــرژن هایــی کــه از طریــق بینــی استنشــاق و وارد نازوفارنکــس
میشــوند ،قــرار میگیــرد .نتایــج مطالعــه مونــروي و همــکاران در
ســال  2008نشــان داد کــه آلــرژی در  %10بیمــاران تحــت جراحــی
رویــژن تشــخیص داده میشــود .نتایــج مطالعــه حاضــر نیــز نشــان داد
کــه نزدیــک بــه  11درصــد افــراد ســابقه رینیــت آلرژیــک داشــتند.
از  37فــرد شــرکت کننــده در مطالعــه  27درصــد ســابقه مجــاورت
بــا دود ســیگار را داشــتند کــه نشــان میدهــد یکــی از مهمتریــن
ریســک فاکتورهــای قابــل تغییــر در کــودکان ایــن مطالعــه دور بــودن
از مجــاورت بــا دود ســیگار میباشــد کــه در اکثــر مطالعــات بــه ایــن
مــورد اشــاره نشــده اســت .در ایــن مطالعــه  75/7درصــد بیمــاران در
شــهر ســکونت داشــتند کــه نشــان میدهــد افــراد ســاکن روســتا
ممکــن اســت کمتــر در معــرض ریســک فاکتورهــای مذکــور باشــند.
نتایــج مطالعــه مونــروي و همــکاران در ســال  2008نشــان داد کــه
عالئــم ریفالکــس یکــی از مهمتریــن عللــی بــود کــه کــودکان را ناچــار
بــه انجــام جراحــی رویــژن میکــرد [ ]3و درمطالعــه ی حاضــر18/9 ،
درصــد افــراد عالئــم مرتبــط بــا ریفالکــس داشــتند .بــه طــور کلــی
یکــی از علــل جراحــی مجــدد درایــن بیمــاران عالئــم آزار دهنــده
ریفالکــس میباشــد .ریفالکــس یــک رونــد فیزیولوژیــک طبیعــی

میباشــد کــه ممکــن اســت در هنــگام بیــداری یــا هنگامــی کــه
فــرد درحــال خــواب اســت اتفــاق بیفتــد .ریفالکــس بــا از بیــن بــردن
ســدهای محافظتــی ماننــد بــزاق کــه باعــث محافظــت دندانهــا
در مقابــل پوســیدگی میشــود میتوانــد یــک خطــر بالقــوه بــرای
پوســیدگی دندانهــا باشــد .مطالعــات حیوانــی و انســانی نشــان
دادهانــد کــه یــک ارتبــاط قــوی بیــن ریفالکــس و خطــر پوســیدگی
دنــدان وجــود دارد یافتههــای مطالعــه حاضــر نیــز نشــان داد کــه از
 37نفــر وارد شــده بــه مطالعــه  16/2درصــد پوســیدگیهای متعــدد
دندانــی داشــتند .بنابرايــن ،تشــخیص بــه موقــع و درمــان ریفالکــس
میتوانــد باعــث جلوگیــری از پوســیدگی دندانهــا در هــر ســنی
بــه خصــوص کــودکان شــود [ .]10 ,9بیشــترین عالمــت عــود در
بیــن بیمــاران خرخــر شــبانه بــود بطــوری کــه  35/1درصــد افــراد
ایــن عارضــه را داشــتند و رتبــه بعــدی را تنفــس دهانــی بــا 29/7
درصــد بــه خــود اختصــاص مــیداد .هیچکــدام از افــراد شــرکت
کننــده در مطالعــه ســابقه شــب ادراری ،اختــال رشــد ،اختــال
تکامــل صــورت ،سیســتیک فیبروزیــس ،رینوســینوزیت مزمــن و
موکوپلــی ســاکاریدوزیس نداشــتند .یکــی از عواملــی کــه منجــر بــه
عــود هیپرتروفــی آدنوئیــد در کــودکان میشــود تکنیــک جراحــی
یــا وســیلهای اســت کــه جهــت خــارج کــردن آدنوئیــد اســتفاده
میشــود كــه ممکــن اســت آدنوئیــد بطــور کامــل خــارج نشــود [.]11
در مطالع ـهی مونــروي و همــکاران نشــان داده شــد کــه  55درصــد
مــواردی کــه نیــاز بــه رویــژن پیــدا کــرده بودنــد ،روش اســتفاده بــرای
خــارج کــردن آدنوئیــد کورتــاژ بــوده اســت .در ایــن مطالعــه تمــام
بیمــاران بــه روش کورتــاژ غیــر مســتقیم جراحــی شــده بودنــد و بــا
توجــه بــه ایــن نکتــه کــه تقریبـاً در  ۴۳درصــد بیمــاران علــت خاصی
مشــخص نشــد ،ممکــن اســت دليــل آن تکنیــک جراحــی باشــد.
نتیجه گیری
براســاس نتایــج ایــن مطالعــه فراوانــی عــود هیپرتروفــی آدنوئیــد پس
از آدنوئیدکتومــی در اطفــال زیــر  15ســال  1/3درصــد میباشــد
و از شــایعترین ریســک فاکتورهــای عــود هیپرتروفــی آدنوئیــد
کــه در پروندههــا ثبــت شــده بــود در معــرض دود ســیگار قــرار
داشــتن ،ریفالکــس و رینیــت آلرژیــک بــود .توصیــه میشــود جهــت
پیشــگیری از عــود هیپرتروفــی آدنوئیــد ناشــی از تکنیــک جراحــی
پــس از جراحــی بــا آندوســکوپ نازوفارنکــس بررســی گــردد.
سپاسگزاري
ايــن مقالــه منتــج از بخشــي از پايــان نامــه دكتــري حرفــه اي
پزشــكي ميباشــد ،بدينوســيله از كليــه افــرادي كــه در انجــام آن
همــكاري نمودنــد تشــكر ميگــردد .ضمنــا تضــاد منافعــي گــزارش
نگرديــد.
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Abstract
Introduction: Adenotonsillectomy is one of the most common surgeries in children,
which may be associated with a risk of recurrence of the related symptoms. The aim of this
study was to determine the prevalence and possible predisposing and associated factors of
adenoid regrowth in children under 15 years old in Besat Hospital in Hamadan.
Methods: In this analytic-descriptive study, all the patients less than 15 years old who
underwent adenoidectomy or adenotonsillectomy in Besat Hospital in Hamadan City
between 2010 and 2016 were reviewed. The charts of the patients underwent revision
adenoidectomy were evaluated and their demographic data, clinical findings such as
recurrence symptoms, history of allergy, reflux, and the time interval between the first
and second surgeries, and the predisposing and associated factors of adenoid hypertrophy
recurrence were recorded. The data were analyzed using descriptive statistics with SPSS
16 software.
Results: From a total of 2787 patients with adenoidectomy (2571 cases with
adenotonsillectomy), 37 cases (1.3%) underwent revision adenoidectomy. Of 37 revision
adenoidectomies, 48.65% were in females and 51.35% e in males. The mean age at the
primary adenoidectomy was 5.16 and at the secondary (revision) adenoidectomy was
9.04 years. The mean of interval was 3.87 years between the surgeries. Also, 27% of the
patients were passive smoker, 18.9% had a history of reflux and 10.8% had a history of
allergic rhinitis. The most common chief complaints of the adenoid regrowth were snoring
(35.1%) and mouth breathing (25.9%).
Conclusion: According to the results of the present study, adenoid re-growth in
children under 15 years is not common (1.3%) and the predisposing factors of adenoid
hypertrophy recurrence were passive smoking, reflux and allergic rhinitis, respectively. It
is recommended that nasopharyngeal endoscopy be performed after the adenoid surgery.

