بروز پلينوروپاتي حسي-حركتي با علت نامعلوم در بيماران مبتال به اختالل وابستگي به اپيوئيدها
اهيش سضبئي اسداًي -1هحوذسضب فيبضي ثشدثبس - 2ػَصاى ػلَتي -3هْذيِ ثشّبًي هغبًي
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چكيده
همذهِ :دس ايي گضاسؽ هَسد ،ثِ تَضيح  5هَسد پلي ًَسٍپبتي دس ثيوبساى هجتال ثِ اختالل ٍاثؼتگي ثِ اپيَئيذّب ٍ ًحَُ هذيشيت يىي اص
ثيوبساى هي پشداصين.
هؼشفي ثيوبساى :ثيوبس ًخؼت هشدي  29ػبلِ ثَد وِ ثب ؿىبيت ضؼف ٍ اختالل حشوتي ثب ؿشٍع تذسيجي وِ اص اًذام تحتبًي آغبص ؿذُ
ثَد دس ثخؾ هغض ٍ اػلبة پزيشؽ ؿذُ ٍ دس هؼبيٌِ ديغ آستشي ،وبّؾ لَام ػضالًي ،اختالل دس ساُ سفتي ،وبّؾ سفلىغ ّبي
ٍتشي ػومي ،اختالل حغ ػومي ٍ ػ طحي اًذام ّب ثب ثشتشي اًذام ّبي تحتبًي داؿتٍ .ي ػبثمِ ٍاثؼتگي تذخيٌي ثِ هَاد (اپيَم ٍ
وشيؼتبل ايشاًي ثب پبيِ ّشٍئيي) اص  18هبُ لجل اص ثؼتشي ٍ ثب تـذيذ دس طي  6هبُ اخيش داؿت .دس ثشسػي ًخبع ثب  MRIپبتَلَطي تَجيِ
وٌٌذُ ػالين هـبّذُ ًـذ ٍ دس ثشسػي  ،NCV ٍ EMGپلي ًَسٍپبتي حؼي حشوتي ثب ثشتشي جضء آوؼًَبل گضاسؽ گشديذ .وليِ
ػلل ايوًََلَطيهٍ ،يشٍلَطيه ٍ ًيض هؼوَهيت ثب فلضات ػٌگيي ثشاي ثشٍص اختالل ٍي سد ؿذ .ثِ دًجبل ايي ثيوبس ،تؼذاد  3هشد ٍ  1صى
ثب داهٌِ ػٌي  25تب  40ػبل ثؼتشي گشديذًذ وِ هبدُ هلشفي هـتشوـبى ،اپيَئيذّب ثَدّ .وگي دچبس پلي ًَسٍپبتي حؼي-حشوتي ثَدُ ٍ
دس  3ثيوبس آػيت ػلت ثيٌبيي ًيض هـبّذُ ؿذ .يه ًفش اص ثيوبساى ثش اػبع الگَي پشّيضهذاس پيگيشي ؿذ ٍ ثب لطغ هلشف ٍ تجَيض

 . 1اػتبديبس گشٍُ سٍاىپضؿىي ،هشوض تحميمبت سٍاىپضؿىي ٍ ػلَم سفتبسي ،داًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذ
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ًَ .يؼٌذُ هؼئَل:داًـيبس سٍاىپضؿىي ،هشوض تحميمبت سٍاىپضؿىي ٍ ػلَم سفتبسي ،داًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذfayyazimr@mums.ac.ir :

 . 3دػتيبس سٍاىپضؿىي ،هشوض تحميمبت سٍاىپضؿىي ٍ ػلَم سفتبسي ،داًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذ
 . 4پضؿه ػوَهي ،هشوض تحميمبت سٍاىپضؿىي ٍ ػلَم سفتبسي ،داًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذ

 ثِ ػبيش ثيوبساى ًيض، ثب تَجِ ثِ ثْجَدي ثيوبس. اص ًظش حؼي ٍ حشوتي ثِ ػطَح ًشهبل ثبصگـت،ُ هب3  پغ اصE  ٍاحذ ٍيتبهيي100 ًِسٍصا
.دسهبى پشّيضهذاس تَكيِ گشديذ
 اص الگَّبي دسهبًي پشّيضهذاس ثِ جبي، پيـٌْبد هي ؿَد تب صهبى هـخق ؿذى اتيَلَطي ثشٍص پلي ًَسٍپبتي دس ايي ثيوبساى:ًتيجِگيشي
.دسهبى ّبي ًگْذاسًذُ ثِ ػٌَاى اػتشاتظي دسهبى اػتفبدُ گشدد
 پليًَسٍپبتي، اٍپيَئيذ، ٍاثؼتگي:كلمات كليدي
Idiopathic sensory - motor polyneuropathy in patients with opiate dependency
Abstract
Introduction: In this case report, we explain five opiate dependent patients with sensory - motor
polyneuropathy and describe management of one of them.
Case report: the first patient was a 29 years old man who was admitted in the neurology ward
because of paresis which was started gradually from the lower limbs. He also has dysarthria,
muscle weakness, abnormal gait, reduced deep tendon reflex, abnormality in proprioception and
superficial sensation. He smoked opium and heroin-based Iranian crystal for 18 months before
admission which was exacerbate in the last 6 months. There were no pathologic lesion in spine in
Magnetic Resonance Imaging and EMG-NCV shows a sensory-motor polyneuropathy with the
prominence of axonal involvement. All immunologic, Viral and toxic etiology (including heavy
metals intoxication) for the disorder were excluded. Following this case, there were 3 males and
1 female, aged between 25 to 40 years-old, who had opiate dependency in common, all were
hospitalized with sensory - motor polyneuropathy and optic nerve injury were observed in 3 of
them. One of the patients was treated on the abstinence-based program for his dependency and
after 3 months he reached to the optimum sensory-motor ability. Due to the recovery of this
patient, same program was recommended to other patients.
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Conclusion: Abstinence based programs are recommended for opiate dependent patients with
idiopathic sensory-motor polyneuropathy instead of the maintenance programs.
Keywords: Dependency, Opiate, Polyneuropathy
مقدمه
ٍاثؼتگي ثِ هَاد اص هْن تشيي هؼضالت ثْذاؿتي ٍ دسهبًي اهشٍصي اػت .ايي ٍضؼيت اختاللي هضهي ٍ ػَدوٌٌذُ اػت وِ ؿشٍع ٍ
تذاٍم آى هتأثش اص تؼبهل ػَاهل هختلف طًتيىي ،سٍاًي ،اجتوبػي ٍ هحيطي هيثبؿذ .دس ايشاى ؿوبس هلشفوٌٌذگبى هَاد ًضديه ثِ
 1/8تب  3/3هيليَى ًفش ثشآٍسد ؿذُ وِ هَاد اپيَئيذي ثيـتشيي هَاد هلشفي هيثبؿٌذ
) .)Presidency drug control headquarters, 2011لزا ػَاسم طجي ٍ سٍاًپضؿىي ًبؿي اص هلشف ايي گشٍُ اص
هَاد غيش لبًًَي ًيض دس وـَس ؿبيغ هي ثبؿذ .دس هٌبثغ گًَبگَى ثِ ػَاسم هتفبٍتي دس هَسد هلشف هَاد اؿبسُ ؿذُ اػت .اهب ًىتِ لبثل
تَجِ آى اػت وِ الگَي ػتفبدُ اص هَاد اپيَئيذي دس وـَس هب ثب هَاد هَسد اػتفبدُ دس ػبيش وـَسّب ثِ خلَف وـَسّبي اسٍپبي
غشثي ٍ آهشيىب هتفبٍت اػت .هبدُ اكلي هَسد ػَء هلشف دس وـَسّبي غشثي ّشٍئيي تضسيمي هي ثبؿذ (Strain & Anthony,
 .) 2009دس حبليىِ دس ايشاى تؼذاد صيبدي هلشف وٌٌذُ اپيَم (تشيبن) ثِ ؿىل خَساوي يب تذخيٌي ٍجَد داسد .ايي اهش ثِ طَس طجيؼي
ثش ػَاسم جؼوي ٍ سٍاًپضؿىي هـبّذُ ؿ ذُ دس هلشف وٌٌذگبى تبثيش هي گزاسد .اص ػَي ديگش تشويجبت اپيَئيذي داساي هلشف
تضسيمي وِ دس ػبل ّبي اخيش هَسد ػَءهلشف لشاس گشفتِ اًذ (هثل وشيؼتبل ٍ وشان) ،اگش چِ پبيِ ّشٍئيٌي داسًذ ،ليىي ًبخبلق
ثَدُ ٍ ًبخبللي ّبي هتؼذد آًْب (اص جولِ ٍجَد تشويجبت آهفتبهيٌي ،ثبسثيتَسات ّب ٍ ثٌضٍديبصپيي دس آًْب) هي تَاًذ ثش ًَع ػَاسم
طجي ًبؿي اص آًْب دس ثيوبساى تبثيشگزاس ثبؿٌذ .لزا تَجِ ثِ اّويت هَضَع دس ايي همبلِ ثِ گضاسؽ  5هَسد پلي ًَسٍپبتي هي پشداصين وِ
دس ثيوبساى هجتال ثِ اختالل ٍاثؼتگي ثِ اپيَئيذّب هـبّذُ گشديذ ٍ دس هٌبثغ ووتش ثِ آى پشداختِ ؿذُ اػت .ثِ ػالٍُ ثِ ًحَُ هذيشيت
يىي اص ثيوبساى وِ ثِ هذت  3هبُ هَسد پيگيشي لشاس گشفت ،اؿبسُ خَاّين وشد.
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معرفي بيماران
دس طي يىي اص هـبٍسُ ّبي دسخَاػت ؿذُ اص طشف گشٍُ ًَسٍلَطي داًـگبُ ػلَم پضؿىي هـْذ وِ ثِ دليل ػذم ّوىبسي وبفي
ثيوبس ثؼتشي دس ثخؾ ًَسٍلَطي ٍ ثشاي ووه ثِ حفظ ظشفيت دسهبى دس اسديجْـت هبُ  1390دسخَاػت ؿذُ ثَد ،ثيوبس هَسد هـبٍسُ
هشدي  29ػبلِ اي ثَد وِ ثب ؿىبيت ضؼف ٍ اختالل حشوتي دس ثخؾ هغض ٍ اػلبة ثيوبسػتبى لبئن (ػج) هـْذ ثؼتشي ؿذُ ثَد.
ػالين ًبهجشدُ اص حذٍد ؿؾ هبُ لجل اص ثؼتشي آغبص ؿذُ ثَد .ايي ػالين ؿشٍع تذسيجي داؿتِ اص اًذام تحتبًي آغبص ؿذُ ثَدًذ .دس صهبى
هلبحجِ ،ثيوبس دچبس اختالل تىلن ثِ كَست ديغ آستشي ًيض ثَد .ثيوبس ػبثمِ ٍاثؼتگي ثِ هَاد سا اص  18هبُ لجل اص ثؼتشي ٍ ثب تـذيذ دس
طي  6هبُ اخيش اسائِ هي ًوَد .ؿشٍع هلشف هَاد ثب اپيَم ثَدُ وِ دس طي  7هبُ اخيش هلشف هٌظن وشيؼتبل ايشاًي (ثب پبيِ ّشٍئيي) ثِ
هيضاى سٍصاًِ  4گشم ٍ هلشف گبّگبّي هتبهفتبهيي (ؿيـِ) ًيض داؿت .هلشف هَاد ثِ كَست تذخيٌي ثَدُ ٍ دس طي هذت هلشف
ثيوبس اختالل خلمي ،ػبيىَتيه يب اضطشاثي خبكي سا تجشثِ ًىشدُ ثَدٍ .ي ػبثمِ پشخبؿگشي ٍ تىبًـگشي ٍ ًيض دسگيشي ّبي لبًًَي
داؿت .دس ثخؾ ثِ ػلت تىبًـگشي چٌذيي ًَثت ثب پشػٌل ثِ فحبؿي پشداختِ ثَد .دس صهبى وَدوي ػبثمِ سفتبسّبي هٌطجك ثش اختالل
ػلَن داؿتِ ٍ دس صهبى هـبٍسُ ثشاي ٍي تـخيق اختالل ؿخليت ضذ اجتوبػي هطشح گشديذ .اهب ًىتِ لبثل تَجِ دس ثيوبس ٍجَد
پلي ًَسٍپبتي حؼي حشوتي ثَد وِ ثب وبّؾ لَام ػضالًي ،اختالل دس ساُ سفتي ،وبّؾ سفلىغ ّبي ٍتشي ػومي ،آسفلىؼي آؿيل ٍ
وبّؾ سفلىغ ساديبل ّوشاُ ثَدٍ .ي اختالل حغ ػومي ٍ ػطحي اًذام ّب ثب ثشتشي اًذام ّبي تحتبًي داؿت .دس ثشسػي ًخبع ثب
تلَيشثشداسي ثب سص ًٍبًغ هغٌبطيؼي پبتَلَطي تَجيِ وٌٌذُ ػالين هـبّذُ ًـذ ٍ دس ثشسػي الىتشٍفيضيَلَطيه ػلجي-ػضالًي
( ،) NCV ٍ EMGپلي ًَسٍپبتي حؼي حشوتي ثب ثشتشي جضء آوؼًَبل گضاسؽ ؿذُ ثَد؛ اهب ّيچگًَِ ػلت ايوًََلَطيه ٍ يب
ٍيشٍلَطيه ثشاي ثشٍص ايي اختالل دس ٍي يبفت ًـذُ ثَد .ثب احتوبل هؼوَهيت ثب فلضات ػٌگيي وِ هي تَاًذ ثِ كَست ًبخبللي دس
هَاد هخذس غيش لبًًَي ٍجَد داؿتِ ثبؿذ ،اص ثيوبس آصهَى ّبي تَوؼيىَلَطي خَى ٍ ادساس اص ًظش تبليَم ،آسػٌيه ،جيَُ ٍ ػشة اخز
ؿذُ ٍ وليِ ًتبيج هٌفي گضاسؽ ؿذُ ثَد.
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ثِ دًجبل هـبّذُ ايي ثيوبس ٍ پغ اص آغبص ثِ وبس ثخؾ ٍ دسهبًگبُ اختالالت ٍاثؼتِ ثِ هَاد دس ثيوبسػتبى سٍاًپضؿىي اثي ػيٌب ٍ هشاجؼِ
ثيوبساى هلشف وٌٌذُ هَاد جْت هـبٍسُ ،تؼذاد  4هَسد هـبثِ ديگش ًيض دس طي تبثؼتبى  1390هـبّذُ گشديذ وِ ّوگي ثيوبساى دس
داهٌِ ػٌي  25تب  40ػبل ثَدًذ .اص ايي تؼذاد ً 3فش هشد ٍ ً 1فش صى ثَدُ ،هبدُ هلشفي هـتشن ثيوبساى ،هَاد اپيَئيذي ثَدّ .وگي
ثيوبساى دچبس دسجبت هتفبٍتي اص پلي ًَسٍپبتي حؼي-حشوتي ثَدًذ .اص ايي هيبى  3ثيوبس ( 2هشد ٍ يه صى) آػيت ػلت ثيٌبيي ًيض پيذا
وشدُ وِ دس يه هشد وبّؾ حذت ثيٌبيي دس حذ تـخيق حشوت دػت 1ثَد .دس ّوِ ثيوبساى دسگيشي اًذام تحتبًي ثش دسگيشي اًذام
فَلبًي همذم ثَد .يه ثيوبس دچبس ثي اختيبسي ادساسي ٍ هذفَػي ًيض ثَد (دسگيش اػفٌىتشّب) .اص هيبى ثيوبساى يه ًفش ثِ هذت  3هبُ
پيگيشي گشديذُ اػتٍ .ي وِ دسجبت خفيف اص پبسصي اًذام ّبي تحتبًي ٍ وبّؾ حذت ثيٌبيي داؿت ،هَسد هـبٍسُ هغض ٍ اػلبة
لشاس گشفت وِ ػلل ػوذُ ًَسٍپبتي دس ٍي سد ؿذ ٍ تٌْب تجَيض ٍيتبهيي  Eثِ هيضاى سٍصاًِ ٍ 100احذ ثيي الوللي ثِ ٍي تَكيِ گشديذ.
اص آًجب وِ ػلت دليك ثشٍص ايي ػبسضِ ؿٌبػبيي ًگشديذ ،ثِ ٍي پيـٌْبد دسهبى ثب الگَي پشّيضهذاس ؿذ .پغ اص پزيشؽ دسهبى پشّيضهذاس
تَػط ثيوبسً ،بهجشدُ ثِ هذت  8سٍص ثؼتشي ٍ ثب اػتفبدُ اص داسٍي ولًَيذيي ثِ هيضاى  0/1هيلي گشم خَساوي ػِ ثبس دس سٍص هَسد
ثبصگيشي حوبيت ؿذُ 2اپيَئيذي لشاس گشفت ( .)Sadock & Sadock, 2007ػپغ ٍي ثِ هذت  3هبُ تحت سٍاًذسهبًي
ؿٌبختي-سفتبسي ثشاي پيـگيشي اص ػَد لشاس گشفت .ثب لطغ وبهل اپيَئيذّب ٍ اػتفبدُ اص دٍص سٍصاًِ ٍ 100احذ ٍيتبهيي  ٍ Eاػتفبدُ
 PRNاص داسٍي گبثبپٌتيي ثشاي وٌتشل ػالين پبسػتضي ثيوبس ،ػالين ٍي ثِ تذسيج ثْجَدي يبفتِ ٍ پغ اص  3هبُ اص پشّيض ،اص ًظش حؼي ٍ
حشوتي ثِ ػطَح ًشهبل ثبصگـت .ثب تَجِ ثِ ثْجَدي ثيوبس ،ثِ ػبيش ثيوبساى ًيض دسهبى پشّيضهذاس تَكيِ گشديذ.
نتيجه گيري
اگش چِ فشم ثش ايي اػت وِ ثيـتشيي ػَاهلي وِ ثبػث افضايؾ ًَسٍپبتي دس ثيوبساى هلشف وٌٌذُ هَاد هي ؿَد فلضات ػٌگيٌي
ّوچَى آسػٌيه ،جيَُ ،هغ ٍ تبليَم ّؼتٌذ وِ ثِ كَست ًبخبللي دس ّوشاّي ثب هبدُ هخذس غيش لبًًَي ثبػث هؼوَهيت ػلجي هي

Hand Motion
Assisted Withdrawal
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ؿًَذ ( ،) Sadock & Sadock, 2007دس ثيوبساى اؿبسُ ؿذُ چٌيي هَسدي اثجبت ًـذً .بخبللي ّبي ديگش هَجَد دس هَاد
هلشفي ّوچَى تبله ًيض هي تَاًٌذ ثب دطًشػبًغ دس ػيؼتن ػلجي هشوضي (ًخبع) اختالالت حشوتي ثِ هبًٌذ ػٌذسم ّبي پبسويٌؼًَي
يب ًَ سٍپبتي ايجبد ًوبيٌذ وِ ايي اهش ًيض دس هطبلؼبت تلَيشثشداسي ثيوبساى سد ؿذ .ثِ ػالٍُ دس ػيش ثشٍص دٍسُ ّبي ؿذيذ هؼوَهيت ثب
اپيَم ّب ًيض ػٌذسم ّبي حشوتي هثل هيليت ػشضي يب ًَسٍپبتي هـبّذُ هي ؿَد وِ هي تَاًذ لبثل اًتؼبة ثِ آًَوؼي يب ثي حشوتي ٍ
فـبس سٍص ؿبخِ ّبي ػلجي ثبؿذ ( .)Bradley. et al ., 2008.ايي ػلل ًيض دس ثيوبساى فَق تبييذ ًـذُ ٍ ثِ ػالٍُ دسگيشي ػلت
اپتيه يب اػفٌىتشّبي ثيوبساى سا تَجيِ ًوي ًوبيذ .لزا دٍ فشم ديگش هطشح هي ؿَد .يىي ايٌىِ ثشٍص ّوضهبى ًَسٍپبتي دس ثيوبس ٍاثؼتِ
ثِ هَاد يه ّوجَدي اتفبلي ثبؿذ ٍ استجبطي ثِ هلشف هَاد ًذاؿتِ ثبؿذ .ايي فشم ثب ثْجَدي لبثل تَجِ ثيوبسي وِ دس دسهبى پشّيض
هذاس لشاس گشفت هَسد تشديذ اػت .دٍم آًىِ هلشف اپيَئيذّب ثتَاًذ چٌيي ػبسضِ اي سا دس افشاد ايجبد ًوَدُ ٍ يب حذالل ثشٍص آى سا
تؼْيل وٌذ .ثشسػي هتَى ػلوي چٌيي فشضي سا سد يب تبييذ ًوي وٌذ .حتي تؼذادي اص هؼتمذاى ثِ سٍؽ ّبي دسهبًي َّهئَپبتي ،اپيَم سا
جْت دسهبى فلج ّبي پغ اص ػىتِ 1پيـٌْبد وشدُ اًذ ( .)Home remedy central, 2011لزا پيـٌْبد هي ؿَد تب صهبى
هـخق ؿذى اتيَلَطي ثشٍص پلي ًَسٍپبتي دس ايي ثيوبساى ،اص الگَّبي دسهبًي پشّيضهذاس ثِ ػٌَاى اػتشاتظي دسهبى اػتفبدُ گشدد ٍ
ػليشغن احتوبل هَفميت ثبالتش دسهبى ّبي ثب الگَي وبّؾ آػيتً ،ظش ثِ ًبهـخق ثَدى اتيَلَطي ػٌذسم ّبي ًَسٍلَطيه روش ؿذُ
اص دسهبى ّبي ًگْذاسًذُ ثب داسٍّبي اپيَئيذي ّوچَى هتبدٍى ،ثَپشًَسفيي ٍ تٌتَس اپيَم دس ايي ثيوبساى خَدداسي ؿَد.
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