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متــادون یک اپیوئید صناعی اســت که بــه عنوان درمان
استاندارد اعتیاد به مواد مخدر اســتفاده میشود CYP3A4 .آنزیم اصلی
جهت متابولیزه کردن متادون میباشــد .ســندرم QTطوالنی و آریتمی
تورسادوپوان (یا تورسا دپوینتز) (یک تاکیکاردی بطنی پلیمورفیک)
ثانویه به متادون عموماً نادر اســت ،اما در ســالهای اخیر در بسیاری از
مطالعات گزارش شده ،توجه بسیاری از دانشمندان و نویسندگان معتبر را
به عنوان یک عارضهی بالقوهی کشندهی ناشی از متادون به خود جلب
کرده است .تداخل با کانالهای پتاسیمی وابسته به ولتاژ ،باعث طوالنی
شدن پتانســیل عمل و طوالنی شــدن فاصلهی  QTمیشود QTc .بیشتر
از 430-450میلی ثانیه در زنان و  450-430میلی ثانیه در مردان طوالنی
در نظر گرفته میشــود .در بعضی مطالعــات QTc ،کمتر از  450ثانیهی
طبیعی در نظر گرفته میشود و  QTcبیشتر از  450میلی ثانیهی طوالنی در
نظــر گرفته میشــود QTc .طوالنی که منجر به آریتمی تورســادوپوان
( )tdpمیشود ،از  470الی  615میلی ثانیه در مطالعات مختلف گزارش
شده است.
عوامل زمینهساز در وقوع  QTcطوالنی و سندروم تورسادوپوان ()TdP
در مصرفکنندگان متادون عبارتند از :دوز باالی متادون ،بیماری قلبی،
مصرف همزمان مهارکنندههای سیتوکروم  ،CYP3A4مصرف همزمان
دیگر داروهای طوالنیکنندهی  ،QTcهیپوکالمی و هیپومنیزیمی ،جنس
زن ،بیمــاری کبدی ،عفونت  ،HIVســنین باال و ســوءمصرف همزمان

الکل ،متآمفتامین و کوکائین با متادون
اطالعات موجود نشــان میدهد که ســندروم  QTcطوالنی و آریتمی
تورســادوپوان ( )tdpمیتوانند در محدودهی وسیعی از دوز مصرفی،
شامل دوزهایی که به عنوان دوز درمانی در اعتیاد به مواد مخدر استفاده
میشــوند ،رخ دهند .برای جلوگیری و تشــخیص زود هنگام این فرد
مصرفکننــده باید از عوامل خطر و نیز عالئم این عارضه آگاه باشــد.
این عالئم عبارتند از :توجه به شــرایط خاص زمینهســاز مثل اسهال یا
استفراغ (عدم تعادل الکترولیتی) ،وجود بیماری کبدی یا سابقهی فردی
یا فامیلی بیماری قلبی و داشــتن سابقهی مصرف دارویی .گرفتن EKG
پایه نیز کمککننده اســت .بســیاری از مطالعــات ،گرفتن  EKGپایه و
EKGهــای پیگیری را در طــول درمان طوالنیمدت بــا متادون توصیه
میکنند ،بهویژه زمانی که ســایر عوامل خطر نیز وجود داشته باشند .اما
در مورد زمانبندی دقیق جهــت انجام این EKGها اختالف نظر وجود
دارد و برای انچام آن برنامهی دقیقی در دسترس نیست.
پیشــنهاد میشــود بیمارانی که متادون با دوز باال مصــرف میکنند و
آریتمی  TdPدر آنها رخ میدهد ،بســتری شــوند ،متادون آنها قطع
شــود یا دوز آن کاهش پیدا کند .نالوکســان میتواند بــه عنوان آنتی
دوت متادون تجویز شــود .از آنجا که ارتباطی بین مصرف بوپرنورفین
و طوالنی شــدن  QTcیافت نشده اســت ،تبدیل متادون به بوپرنورفین
میتواند کمککننده باشــد .عدم تعادل الکترولیتی باید اصالح شود.
فیبریالســیون خارجی ،تزریق منیزیوم و استفادهی موقت از ضربانساز
خارجی یــا داخل وریدی میتواند به آریتمــی  TdPخاتمه دهدTdP .
اغلب خود محدود اســت ،ولی ممکن است آن به تاکیکاردی بطنی،
فیبریالسیون بطنی و مرگ ناگهانی قلبی منجر شود.
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مقدمه
متادون یک اپیوئید صناعی است که در درمان استاندارد اعتیاد به مواد
مخدر استفاده میشود .متادون یک آگونیست رسپتورهای اپیوئیدی
میو است که عملکرد فارماکولوژیکی آن شبیه مورفین میباشد.
فراهمی زیستی متادون بعد از مصرف خوراکی آن بین  36تا %100
است و حداکثر غلظت خونی آن  1تا  7/5ساعت بعد از مصرف رخ
میدهد .نیمهی عمر آن بین  8الی  59ساعت متفاوت است .متادون
در کبد و از طریق دمتیالسیون توسط چند ایزوآنزیم سیتوکروم P450
شامل  CYP3A4 ،CYP2B6 ،CYP2C19و متابولیت غیرفعالی ساخته
میشود که از طریق ادرار دفع میشود (وانگ و همکاران.)2007 ،
ارتباط متادون با سندرم طوالنی شدن  QTتصحیح شده ( )QTcو
آریتمی تورسودپوینت ( )TdPدر جمعیت معتادان به هروئین در
بسیاری از مطالعات گزارش شده است (فانو و همکاران.)2007 ،
آریتمی تورسودپوینت یک تاکیکاردی پلیمورفیک بطنی و بالقوهی
کشــنده است (شکل  .)1این آریتمی معموال بعد از مصرف داروهایی
بهوجود میآید که باعث طوالنی شدن فاصلهی  QTcمیشوند و با تپش
قلب ،سرگیجه ( ،)dizzinessسرگیجهی حقیقی ( )veitigoو سنکوپ
همراه اســت (کرانتز ،آلتمن ،اگمن ،امان .)2008 ،داروهای بسیاری
ضد
هستند که باعث طوالنی شدن  QTcمیشوند .آنتیسایکوتیکهاّ ،
افسردگیها ،ماکرولیدها ،ضد قارچها و متادون میتوانند باعث طوالنی
شدن فاصلهی  QTcشوند (دپونتی و همکاران.)2002 ،

 QTcطوالنی
 QTcیا  QTتصحیح شده ( )QT/radical RR( )Correctedمدت زمان
بین شــروع کمپلکس  QRSتا پایان موج  Tاست که به نسبت ضربان
قلب تصحیح میشــود( .با افزایش ضربان قلب ،فاصلهی  QTکاهش
مییابــد ).فاصلهی  QTcنشــاندهندهی فاصله بین دپالریزاســیون
بطنی (موج  )Qو پایان رپوالریزاســیون (موج  (Tمیباشد (ابرامسون
و همــکاران .)2008 ،فاصلــهی  QTمعموالً تصحیح میشــود تا اثر
مختلکنندهی ضربان قلب حذف شود و در ضربان قلبهای متفاوت؛
میزان QTنســبتاً ثابتی بهدســت آید .برای مثال اگر  qtفردی در
ضربان  240بار در دقیقه  250میلیثانیه باشد ،چون در این ضربان،
فاصلهی  Rتا  Rبعدی یکچهارم ثانیه است و جذر یکچهارم ،مساوی
یکدوم اســت ،پس مقدار  QTcدر این فرد  250تقسیم بر یکدوم
یعنی  500میلیثانیه خواهد بود .بر این اســاس ،چون فاصلهی  Rتا
 Rدر ضربان قلب  60معادل یک ثانیه است ،پس در ضربان قلب 60
مساوی  QTcخواهد بود.
Men

Women

QTc in Milliseconds

<430 ms=/

<450 ms=/

طبیعی

431-450
ms

451- 470 ms

تا حدودی زیاد

> 450 ms

> 470 ms

زیاد

جدول  .1مقادیر طبیعی و غیرطبیعی طول  qtبه هزارم ثانیه

شکل EKG .1فرد دچار آریتمی تورسادوپوان

طوالنی شدن  QTcدر تمام بیماران مصرفکنندهی متادون رخ
نمیدهد .در حقیقت ،خطر فردی بروز این عارضه در مصرفکنندگان
متادون غیر قابل پیشبینی است (استرینگر ،ولش و توماسلو2009 ،؛
آلتمن ،اگمن و امان .)2008 ،این امر تا حدودی به این دلیل است
که بسیاری از بیماران دچار  QTcطوالنی یا آریتمی تورسودپوینت،
هرگز برای ارزیابی کلینیکی به مرکز درمانی نمیرسند ،خواه به علت
بیعالمت بودن و خواه به دلیل مرگ ناگهانی قلبی .مرگهایی که قب ً
ال
تصور میشد به علت مصرف زیاد از حد مواد مخدر یا ایست تنفسی
است ،ممکن است به علت ایست قلبی بعد از تاکیکاردی بطنی و
فیبریالسیون بطنی بعدی باشد (ابرامسون و همکاران .)2008 ،البته
تاکنون مطالعهی جامع آیندهنگر و کنترلشدهای برای اثبات اینکه
متادون فاکتور جداگانه و منفرد ایجاد کنندهی سندرم  QTcطوالنی
و آریتمی تورسودپوینت در معتادان به مواد مخدر است ،انجام نشده
است QTc .طوالنی و آریتمی تورسودپوینت معموالً در بیمارانی
ایجاد میشود که عامل خطر دیگری برای آنها وجود دارد یا دوز
باالیی از متادون را مصرف میکنند (جورج ،کارن و موسن.)2008 ،
کرانتز در سال  2008در مطالعهای آیندهنگر (کوهورت) نشان داد که
اغلب افرادی که متادون مصرف میکنند ( )%76دچار  QTcطوالنی
میشوند ،در حالیکه در  %24افراد مصرفکننده ،تغییری در QTc
ایجاد نشده یا کاهش مییابد.
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در زنان ،فاصلــهی  QTcزمانی طوالنی در نظر گرفته میشــود که
بیــن  450الی  470میلیثانیه باشــد و در مردان این عدد  430الی
 450در نظر گرفته میشــود (وانگ و همــکاران .)2007 ،در بعضی
مطالعات QTc ،کمتر از  450میلیثانیه طبیعی و  QTcبیشتر از 450
میلیثانی هیطوالنی در نظر گرفته میشــود (آبرامسون و همکاران،
( )2008جدول .)1
 QTcطوالنــی نمایهای اســت که بــرای پیشبینی خطــر آریتمی
تورســودپوینت در مصرفکنندگان متادون استفاده میشود .گرچه
وجود موادی که باعث طوالنی شــدن  QTcشــده ولی منجر به TdP
نمیشــوند ،بیانگر این حقیقت است که  QTcطوالنی تنها عامل مؤثر
در ایجاد  TdPنمیباشد (آنتزلویش.)2007 ،
مکانیسم طوالنی شدن QTc
اختالل در کانالهای وابســته بــه ولتاژ پتاســیم ،منجر به طوالنی
شدن پتانســیل عمل شده که در  EKGبه صورت  QTطوالنی تظاهر
مییابد .دیده شــده اســت که متادون باعث اختالل در این کانالها
میشود (اســترینگر ،ولش و توماســلو2009 ،؛ آلتمن ،اگمن ،امان،
2008؛ والبرت 2004؛ اســتیچرلینگ و همــکاران .)2005 ،در طی
رپوالریزاســیون میوکارد ،به طور طبیعی ،یونهای پتاسیم از طریق
کانالهای پتاســیمی خارج میشــوند 2 .نوع کانال پتاسیمی وجود
دارد( IKr :جــزء ســریع) و ( IKsجزء آهســته) .پروتئیــن جزء IKr
کانال پتاســیمی در انسان توســط ژن مخصوصی (– ethera – go
 )go - related geneکد میشــود .متادون باعث بلوکه شــدن این

شماره  • 1تابستـان 92

ژن میشــود .در نتیجه ورود پتاسیم که باعث شروع رپوالریزاسیون
میشود محدود شده و رپوالریزاسیون با تأخیر شروع میشود و فاصله
طوالنی میگردد (وانگ و همکاران.)2007،
عوامل خطر سندرم  QTcطوالنی
همانطور که ذکر شد ،همزمانی چند عامل خطر با هم باعث ایجاد
سندرم  QTcطوالنی و آریتمی  TdPدر مصرفکنندگان متادون
میشود .در تحقیقی که توسط پیرسون و ووسلی در  2005انجام
شد ،بیمارانی که به آریتمی  TdPمرتبط با مصرف متادون مبتال شده
بودند ،مورد مطالعه قرار گرفتند .در  %75موارد ،عوامل خطر دیگری
عالوه بر مصرف متادون وجود داشت.
عوامل خطری که در مطالعات مختلف (استرینگر ،ولش ،توماسلو 2009؛
بدون نام2005 ،؛ ولبرت2004 ،؛ آلتمن ،اگمن ،آمان2008 ،؛ اهرت،
دسمولس و برورس2007 ،؛ پیرسون و ووسلی2005 ،؛ آبرامسون،
2008؛ موس1999 ،؛ وانگ و همکاران2007 ،؛ لتساس و همکاران
2009؛ گوپها و همکاران  )2007ذکر شدهاند شامل این موارد
میباشند:
 .1دوز باالی متادون :افرادی که بیش از حد متادون مصرف میکنند
()overdose؛ یا کسانی که روی دوز باالی نگهدارنده هستند و یا
کسانی که در شروع درمان با متادون هستند ،ریسک باالتری دارند.
 .2بیماری زمینهای قلب :شامل بیماری احتقانی قلب ،فشار خون باال،
انفارکتوس میوکارد ،بیماری دریچهای ،بیماریهای ساختمانی قلب،
بیماری مادرزادی  QTطوالنی ،برادیکاردی زمینهای ،تاکیآریتمی
ناگهانی دهلیزی ( )PATو کاردیومیویاتی
 .3تداخالت دارویی :مانند مصرف همزمان مهارکنندههای CYP3A4
و یا مصرف همزمان دیگر داروهای طوالنی کنندهی QTc
 .4هیپوکالمی یا هیپومنیزیمی :داروها یا شرایطی که باعث کاهش
غلظت پتاسیم و یا منیزیوم سرم میشوند ،مانند مصرف دیورتیکها،
ملینها و هورمونهای مینرالوکورتیکویید و یا اسهال و استفراغ
 .5جنس مونث :درسی و کلمنت ( )2001معتقدند که مصرف تمام
داروهایی که میتوانند باعث طوالنی شدن  QTcو ایجاد  TdPشوند،
با احتمال بیشتری در زنان باعث ایجاد آریتمی  TdPمیشوند.
نقص ژنتیکی کانالهای پتاسیم که در شرایط عادی ممکن است
بیعالمت باشد ،میتواند آریتمی ثانویه به مصرف داروها را در زنان
بیش از مردان تسریع کند.
 .6بیماری کبدی :هپاتیت ویروسی و غیر ویروسی و نارسایی کبدی
میتوانند به عنوان یک عامل خطر همراه شایع ،خطر آریتمی را در
مصرفکنندگان متادون افزایش دهند.
 .7نقصهای ژنتیکی :پلیمورفیسمهای خاص  DNAمیتوانند
زمینهساز استعداد ژنتیکی برای بروز این عارضه باشند.
 .8عوامل دیگر :عفونت  ،HIVســنین باال ،سوءمصرف همزمان الکل
و کوکائین و متآمفتامین نیز به عنوان عوامل خطر برای ایجاد TdP
در افــراد تحت درمــان نگهدارنده با متادون ( )MMTذکر شــدهاند
(آبرامسون.) 2008 ،

سیتوکروم  P450و متابولیسم متادون
سیســتم آنزیمی ســیتوکروم  )CYP3A4) P450 - 3A4آنزیم اصلی
جهت متابولیسم متادون است .مصرف مهارکنندههای  P450شامل
ضد قارچها (برای مثال کالریترومایسین ،ایتراکونازول و کتوکونازول)،
ماکرولیدهــا ،آنتــی رتروویروسها (مثــل ایندیناویــر ،نلفیناویر و
ریتوناویر) با کاهش کلیرانس ســرمی ،باعث افزایش ســطح سرمی
متادون و افزایش خطر مســمومیت با آن میشــوند .از طرف دیگر،
استفاده از داروهای القاکننده  P450شــامل فنیتوئین ،فنوباربیتال
و کاربامازپین ،باعث القای  CYP3A4و در نتیجه افزایش متابولیســم
و کلیرانس متادون شــده و منجر به کاهــش غلظت خونی متادون
میشــوند .اگر مصرف این داروها به طور ناگهانی قطع شود ،ممکن
است ســطح خونی متادون به سطوح سمی برســد و منجر به QTc
طوالنی و سندرم  TdPگردد (کورکری و همکاران2004 ،؛ آبرامسون
و همکاران2008 ،؛ وانگ.)2007 ،
دوز خطرناک متادون برای بروز آریتمی قلبی
در بسیاری از مطالعات ،طوالنی شدن  QTcمرتبط با مصرف متادون،
یک عارضهی وابسته به دوز معرفی شده است .اغلب محققین
معتقدند  QTcطوالنی و آریتمی  ،TdPاساساً در دوزهای باالتر از
دوزهای معمول که در درمان نگهدارندهی متادون ( )MMTاستفاده
میشود ،رخ میدهد (آتاناسوس و همکاران ،2008 ،کرانتز و
همکاران2003 ،؛ کرانتز ،گارسینا و مهلر2005 ،؛ پیمنتل و مایو،
2008؛ اهرت ،دسمولس و برورس2007 ،؛ وانگ و همکاران2007 ،؛
واکر ،کلین و کاسزا2001 ،؛ اسکندر و همکاران2007 ،؛ کروک ،وال
وهانستین .)2004 ،کرانتز و همکارانش ( )2003معتقدند که عاملی
که فاصلهی  QTcرا در بیماران تحت درمان نگهدارندهی متادون
( )MMTتعیین میکند ،دوز مصرفی متادون است .سایر عوامل مثل
سن ،جنس ،هیپوکالمی ،بیماری ساختمانی قلب و مصرف داروهای
طوالنیکنندهی فاصلهی  ،QTنمیتوانند عامل پیشبینیکننده برای
فاصلهی  QTباشند .آتاناسوس و همکاران در سال  ،2008ارتباط
وجود موج  Uو  QTcطوالنی را با مصرف متادون بررسی کردند .آنها
که متادون را با دوز باالتری ( 89 +/- 29میلیگرم در روز) مصرف
میکردند QTc ،باالتر ( 450 +/- 29میلیثانیه) و موج  uدرEKG
داشتند.
به هرحال ،در بعضی مطالعات در درصد قابل توجهی از بیماران که
به آریتمی  TdPمبتال شدند (حدود  ،)%30دوز مصرفی متادون در
محدودهی توصیه شده برای درمان نگهدارندهی متادون ()MMT
بوده است (پیرسون و ووسلی .)2005 ،این اطالعات نشان داد که
 QTcطوالنی و آریتمی  TdPمیتوانند در طیف وسیعی از دوز مصرفی
شامل دوز درمانی در  MMTرخ دهند.
افزایش اخیر یا ناگهانی در دوز روزانهی متادون میتواند پیشزمینهی
بروز آریتمی  TdPباشد (پیمنتال و مایو .)2008 ،نیمهعمر پاکسازی
پالسمایی متادون ( )plasma elimination half-lifeطوالنی است
و این ،خطر اثر تراکمی ( )accumulationرا باال میبرد .اثر تراکمی
به ویژه زمانی مشکلزا میشود که دوز دریافتی سریعاً افزایش یابد
(بینام.)2005 ،
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عفونت  HIVو سندرم  QTcطوالنی
در عفونت  ،HIVطوالنی شــدن  QTcممکن اســت به خاطر عوارض
قلبی ویروس مثل میوکاردیت یا کاردیومیوپاتی ویروسی یا به طور غیر
مستقیم در اثر نوروپاتی اتونومیک بوده و یا گاه به علت اثرات داروهای
مصرفی باشــد .بهجز متادون ،داروهای دیگری که به طور مستقیم در
درمان عفونت HIVیا عوارض آن مصرف میشوند مثل آنتیویروسها،
ضد قارچها نیز ممکن است باعث ایجاد  QTcطوالنی
آنتیبیوتیکها و ّ
و آریتمــی  TdPدر این بیماران شــوند .دوز باالی متادون در بیماران
مبتال به  HIVنیز میتواند زمینهساز این آریتمی باشد (ژیل و همکاران
2003؛ روتیر ،کاتز و بروکز 2007؛ هرواتین و همکاران.)2004 ،
 EKGپایــه و  EKGپیگیری؛ برای ارزیابی ســندرم  QTcطوالنی در
بیماران مبتال به  HIVکه داروهای زمینهســاز این عارضه را مصرف
میکنند ،توصیه شــده است .به ویژه در بیمارانی که اختالالت کبدی
مثل هپاتیت  Cیا ســوءمصرف الکل دارند (چینلو و همکاران2007 ،؛
پتروسیلو ،لیسنا و چینلو.)2006 ،
بوپرنورفین و سندرم  QTcطوالنی
بوپرنورفین یک آگونیست نسبی رسپتورهای میو و آنتاگوسیت رسپتور
کاپا میباشد که در درمان اعتیاد به مواد مخدر استفاده میشود .از آنجا
که هیچ ارتباطی بین مصرف بوپرنورفین و  QTcطوالنی یافت نشــده
است ،این ماده میتواند جایگزین خوبی برای متادون در بیمارانی باشد
که دچار سندرم  QTcطوالنی شدهاند (فانو و همکاران ،2007 ،بینام،
2005؛ کرانتز ،گارســیا و مهلر .)2005 ،بعد از جایگزینی بوپرنورفین
به جای متادون ،در این بیماران  QTطبیعی میشود و آریتمی بطنی
از بین میرود .محققین معتقدند بوپرنورفین میتواند انتخاب اول در
درمان بیمارانی باشد که عوامل خطر جهت بروز  TdPرا دارند (اسس
و همکاران2008 ،؛ ودام و همکاران.)2007 ،
اقدامات کلینیکی در بیماران مبتال به آریتمی ناشی از
مصرف متادون
گرچه تا زمان تألیف مقاله در مهرماه  ،1391هنوز هیچ پروتکل یا
راهنمایی رسمی جهت پیشگیری یا تشخیص به موقع سندرم QTc
طوالنی و آریتمی  TdPدر مصرفکنندگان متادون در ایران منتشر
نشده اســت ،اما بعضی از محققان و مراکز بینالمللی ،توصیههای
مهمی در این زمینه پیشنهاد کردهاند (استرینگر ،ولش و توماسلو،
2009؛ کرانتز و همکاران2008 ،؛ کروک ،وال و هانستین،2004 ،
آبرامسون و همکاران 2008؛ المونت و هانت2006 ،؛ استولد و تابر
2005؛ استیچرلینگ و همکاران.)2005 ،
 -1پزشکان در صورت تجویز متادون برای بیمار ،باید او را از خطر
آریتمی و عالیم آن آگاه سازند.
 -2پزشکان باید قبل از شروع درمان با متادون ،سابقهی شخصی
یا فامیلی بیمار و هرگونه بیماری قلبی مانند آریتمی ،ســنکوپ یا
نارسایی قلبی را از مریض جویا شوند.
 -3پزشکان باید به هر شرایط خاصی که زمینهساز طوالنی شدن
 QTcیا  TdPاســت مانند اسهال ،استفراغ یا بیماری کبدی ،توجه
ویژهای داشته باشند.
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 -4سابقهی دارویی بیمار باید به دقت بررسی شود ،با توجه ویژه به
داروهای مهار کنندهی  ،CYP3A4سایر داروهای طوالنی کنندهی
 QTcو داروهایی که باعث هیپوکالمی یا کاهش ســرعت پاکسازی
متادون میشوند.
 EKG -5پایــه باید برای تمام بیماران انجام شــود تا فاصلهی QT
اولیه مشخص گردد.
بسیاری از مطالعات EKGهای پیگیری را در طول درمان درازمدت
بــا متادون توصیه میکنند؛ به ویژه زمانی که عوامل خطر دیگری
نیز وجود داشته باشــند (آلتمن ،اگمن و آمان2008 ،؛ المونت و
هانت2006 ،؛ اســتیچرلینگ و همکاران2005 ،؛ اســتولد و تاپر،
 .)2005گرچه  EKGپیگیری در بسیاری از مطالعات توصیه شده،
ولی زمان دقیق انجام این EKGها مورد اختالف نظر اســت و یک
برنامهی زمانبندی واحد در دسترس نیست (جدول  .)2دلیل این
اختالف نظرها ،نبودن یک مطالعهی کنترل شدهی بزرگ (با حجم
نمونهی باال) میباشد (کروسیانی.)2008 ،
جورج ،موریــرا ،فاپوهاندا ( )2008معتقدند که  EKGروتین برای
بیمارانی که روی دوز پایین (< 40میلیگرم در روز) تا متوســط (
 100-80میلیگرم در روز) متادون قرار دارند و بیمارانی که عامل
خطر دیگری ندارند ،الزم نیست.
مدارک کافی جهت ارتباط بین ســطح ســرمی متادون و طوالنی
شدن  QTcوجود ندارد ،به همین دلیل سطوح خونی متادون نباید
به عنوان عامل پیشگوییکنندهی ســندرم  QTcطوالنی در نظر
گرفته شــود (آبرامســون و همکاران2008 ،؛ فونسکا و همکاران،
.)2009
در بیمارانی که دچار آریتمی  TdPمیشوند ،ارزیابیهای اورژانس
الزم اســت تا از عوارض بعدی مثل فیبریالســیون بطنی و مرگ
ناگهانی قلبی جلوگیری به عمل آید (آلتمن ،اگمن و آمان2008 ،؛
اسس و همکاران2008 ،؛ وانگ و همکاران .)2007 ،مهمترین جزء
درمان مؤثر در سندرم  QTcطوالنی مادرزادی یا اکتسابی و آریتمی
 ،TdPتشــخیص زودهنگام و رفع عامل آسیبرسان و تصحیح هر
نوع شرایط زمینهساز میباشد (تان و همکاران.)1995 ،
Follow up ECGs

Author

در طی دو هفته ا ّول شروع درمان

No authors listed,
2005

در طی سی روز ا ّول و بعد سالی
یکبار

Krantz et al., 2002

در دوزهای باالی  130میلیگرم

Pearson & Woosley,
2005

قبل از شروع درمان ،انتهای ماه ا ّول و
بعد از آن سالی یکبار همچنین هرگاه
دوز متادون باالی  100میلیگرم برد.

CSAT, 2010

جدول  .2توصیههای متفاوت برای زمانبندی گرفتن نوار قلب از
بیماران.
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در تمام بیماران مبتال به سندرم  QTcطوالنی یا آریتمی :TdP
 .1مصرف متادون قطع میشود و یا کاهش یابد.
 .2نالوکســان میتواند به عنوان آنتیدوت متادون تجویز شود ،به
ویژه در بیمارانی که ســندرم مسمومیت با اپیوئید (میوز ،کاهش
فشــار خون ،ضربان قلب و تعداد تنفس و وضعیت ذهنی مختل)
دارند.
 .3جایگزینی بوپرنورفین به جای متــادون میتواند کمککننده
باشد.
 .4عدم تعادل الکترولیتی شــامل هیپوکالمــی ،هیپومنیزیمی و
هیپوکلسمی ،باید تصحیح شود.
 .5در بیمــاران بــا همودینامیک ناپایدار ،فیبریالســیون خارجی
انتخاب اول است.
 .6در بیماران با همودینامیک پایدارتر ،تزریق منیزیم داخلی وریدی
میتواند موجب اتمام آریتمی  TdPشــود .اســتفاده از ضربانساز
خارجی یا داخل وریدی با تعداد ضربان باال ممکن اســت از طریق
کم کردن فاصلهی  QTموجب اتمام ِ TdPپی در پی شود.
بیمارانــی که روی دوز باالی متــادون بودهاند ،باید در یک مرکز
مانیتورینگ بســتری شــوند ،زیرا متادون ،نیمهعمر باالیی دارد و
میتوانــد باعث مســمومیت تاخیری یا مجدد گــردد ،حتی اگر
مســمومیت اولیه توسط نالوکسان برطرف شــده باشد (وانگ ،و
همکارن.)2007 ،
بعضی محققان معتقدند مصرف متادونهای خاص (راستگرد)

میتواند خطر طوالنی شــدن  QTcرا کم کند کــه البته این نوع
متادون در ایران موجود نیست( .گیراردین و گاسپوز.)2007 ،
پیش آگهی و مرگ و میر
آریتمی  TdPمعموالً محدود است ،اما گاه میتواند به تاکیکاردی
بطنی ،فیبریالســیون بطنی و مرگ ناگهانی قلبی تبدیل شــود
(آلتمن ،اگمن و آمان2008 ،؛ اســتیچرلینگ و همکاران.)2005 ،
میزان مرگ و میری که به طوالنی شــدن  QTcناشــی از مصرف
متادون نســبت داده شود ،پایین است .بهکار بستن تمام توصیهها
جهت جلوگیری از طوالنی شدن  ،QTcتشخیص زودهنگام  TdPو
درمان بیماران با دفیبریالتور قلبی یا ضربانســاز (،)Pacemaker
میتوانــد به زنده ماندن بیماران کمک کنــد (کرانتز ،و همکاران،
 ،2002آنچرسن و همکاران).2009 ،
بحث و نتیجهگیری
گرچــه ارتباط مصرف متادون با ســندرم  QTcطوالنی و آریتمی
 TdPدر بسیاری از مطالعات گزارش شده ،اما دوز دقیق و شرایطی
که منجر به این عارضهی بالقوهی کشنده میشود ،کام ً
ال مشخص
نشــده است .بعضی گروههای بیماران که متادون مصرف میکنند
مثل بیماران مســن ،بیماران مبتال به عفونت  HIVو یا کسانی که
بیماری قلبی دارند ،ممکن است یک برنامهی جداگانه جهت انجام
EKGهای پیگیری ،نیاز داشته باشند .در بسیاری از مطالعات ،انجام
 EKGو مانیتورینگ قلبی در بیمارانی که متادون مصرف میکنند،
به ویژه زمانی که عوامل خطر دیگری نیز وجود دارد ،توصیه شده
است .مشکل اینجاست که توافق بر روی زمان دقیق انجام  EKGو
زمانبندی جهــت انجام EKGهای بعدی وجود ندارد .این اختالف
نظرها میتواند با انجام یک مطالعهی کنترلشدهی بزرگ که تمام
شــرایط تاثیرگذار و گروههای مختلف بیماران را به طور جداگانه
بررســی میکند ،رفع شــود .با توجه به اطالعات داده شــده10 ،
یادآوری مهم برای پزشــکان در مورد  ،MMTآریتمیهای ممکن
و مانیتورینگ  EKGدر جدول  5خالصه شده است.

جمعبندی مقاله

ده نکتهی جمعبندی در توجه به نوار قلب در حین درمان نگهدارنده با متادون:

 .1بعد از مطالعهی مقاله ،لطفاً از امروز به احتمال بروز آریتمی در بیماران خود فکر کنید!
 .2جهت درمان اعتیاد ،هر فرد را به صورت جداگانه و با تمرکز بر شرایط خاص و فاکتورهای خطر وی بررسی کنید.
 .3به ارزیابی دقیق کلینیکی ،پیگیریهای متعدد و ثبت دقیق اطالعات در پروندهی بیماران خود توجه داشته باشید.
 .4به احتمال ســوءمصرف همزمان سایر مواد توجه کنید .مصرف همزمان متادون با الکل ،شیشه ،بنزودیازپینها و کوکائین ،خطر آریتمی را
بیشترمیکند.
 .5در مورد مصرف داروهای همراه دقیق باشید .بیشتر افراد دچار آریتمی ،همراه با متادون ،داروی دیگری نیز مصرف میکردهاند.
 .6در مورد احتمال بروز مسمومیت با متادون هوشیار باشید ،به ویژه در مرحلهی القا ( )inductionو در موارد مصرف در خانه.
 .7بیماران پر خطر برای آریتمی را مشخص کنید؛ مصرف دوز باال ،مصرف داروهای دیگر ،مصرف مواد دیگر ،جنس مونث ،سن ،سابقه و ...
 .8به کارکنان و همکاران خود در مورد عالیم و خطرات آریتمی در حین درمان نگهدارنده آموزش دهید و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشید.
 .9به بیمار خود و خانوادهی او در مورد عالیم خطر و روشهای پیشگیری از آریتمی آموزش دهید و اطالعات آنها را مجددا ً ارزیابی کنید.
 .10اگر وزارت بهداشت ،موضعی در مورد زمان انجام  EKGندارد ،یک برنامهی شخصی جهت انجام  EKGدر بیماران کلینیک خود تهیه کنید:
کی؟ کجا؟ چه تفسیری؟ و چه اقداماتی؟
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