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 الکترو کاردیوگرافی ناشی از مصرف گلوکانتیم سیستمیک در بیماران مبتال تغییرهای
  به لیشمانیوز جلدی

  2 ، دکتر معصومه صادقی1دکتر گیتی صادقیان

 استادیار مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی -2متخصص پوست، مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک ؛ -1
  اصفهان

تجویز سیستمیک این ترکیب هـا بـا عوارضـی از جملـه     . هستند ترکیب های پنج ظرفیتی آنتی موان       ، جلدی درمان اصلی لیشمانیوز    :  و هدف  زمینه
 از این مطالعه بررسـی تغییرهـای الکتروکـاردیوگرافی در بیمـاران مبـتال بـه        هدف.همراه استی در الکتروکاردیوگرام بیماران    یآسیب قلب و تغییرها   

    . استنیوز جلدی تحت درمان با گلوکانتیم سیستمیک لیشما
انتخاب به روش نمونه گیری آسان       مبتالیان به لیشمانیوز جلدی که تحت درمان با گلوکانتیم سیستمیک قرار می گرفتند                در این مطالعه   : روش اجرا 

 EKG همـه ی  . شـد ماه بعد از اتمام درمان مجـدداً تکـرار           طی درمان به طور هفتگی و یک         گرفته که   EKGقبل از شروع درمان از بیماران       . شدند
  .نشدند  غیرطبیعی وارد مطالعه EKGبیماران با . شدهای گرفته شده توسط پزشک متخصص قلب و عروق خوانده و نتایج آن ثبت 

تغییرهـا بـه صـورت      . بیماران رخ داد  % 19ر    بود که د    QT طوالنی شدن زمان     ،شایع ترین تغییر مشاهده شده    . شدندوارد مطالعه    بیمار   131 : یافته ها 
ST depression ی به صورت و تغییرهای جزی% 1/6 درST elevation موج . رخ داد% 3 درT از تغییرهای ریـتم  . شدموارد معکوس % 4/7  در

. شـد مـشاهده   بیمـاران   % 7/0  در و بلوک شاخه چـپ    % 6/10در  ، برادیکاردی   % 29/2در   ، اکستراسیستول بطنی  % 7/0در   قلب اکستراسیستول دهلیزی  
  .  تغییرها به جز بلوک شاخه چپ یک ماه بعد از قطع دارو به حالت طبیعی برگشتهمه ی

شیوع تغییرهای جدی و قابل توجه در الکتروکاردیوگرام بیماران مبتال به لیشمانیوز جلدی تحت درمان با گلوکانتیم سیستمیک پـایین                   : نتیجه گیری 
   . است بیماران با الکتروکاردیوگرام طبیعی نسبتاً بی خطر و تجویز این دارو در
   الکتروکاردیوگرامتغییرهایلیشمانیوز جلدی، گلوکانتیم،  : واژه های کلیدی

  12-9 ):1(10؛ دوره 1386فصلنامه بیماری های پوست بهار                 24/3/85:     پذیرش24/2/85: وصول مقاله 
  

  مقدمه
ــی  ــنج ظرفیت ــوانترکیــب هــای پ ــی م ــان اصــلی در ، آنت  درم

ــدی   ــشمانیوز جل ــستندلی ــال  . ه ــار در س ــین ب ــر ضــد  1937اول  اث
 1946و در سال    ) 1)(پنتوستام(لیشمانیایی سدیم استیبوگلوکونات    

) گلوکـانتیم ( مگلـومین آنتـی مـوان        ،اثر ترکیب آنتی موان دیگـر     
امـروزه ایـن دو دارو بـه طـور وسـیع در درمـان               ). 2(شـد گزارش  

 دارو دارای اثرهـای     هـر دو  .  به کار برده مـی شـوند       لیشمانیوزیس

از نظـر میـزان آنتـی مـوان پـنج ظرفیتـی ویـال هـای          . مشابه هستند 
ــاوی  ــتام حـ ــستند mgSb5+/ml 100پنتوسـ ــههـ ــالی کـ    در حـ

 mgSb5+/ml میلی لیتری بوده حاوی      5 ، آمپول های گلوکانتیم  
 20 برای مـدت     mgSb5+/kg/day 20دوز دارو   ). 3(هستند 85
و دوره درمان در موارد مقاوم می تواند بعد از یـک    ) 4(است روز

 مکانیــسم اثــر دارو از). 5(شــود تکــرار ، روزه14دوره اســتراحت 
و نیـز   ) 6(طریق مهار برداشـت گلـوکز وسـیله پروماسـتیگوت هـا           

  ، مرکـز تحقیقـات   )س( اصـفهان، خیابـان خـرم، مجتمـع مراکـز تحقیقـاتی حـضرت صـدیقه طـاهره          –دکتر گیتـی صـادقیان      : مؤلف مسوول 
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هـم چنـین   ). 7( و پروتئین می باشد  DNA و   RNAکاهش سنتز   
ــه کــاهش    ــا مهاراکــسیداسیون هــوازی و غیرهــوازی ب  و ATPب

GTP     عـوارض جـانبی   ). 8( منجـر مـی شـود     در آماستیگوت هـا
ترکیب های آنتی مـوان، شـناخته شـده اسـت و اولـین عالیـم آن             
شامل میالژیا، سفتی مفاصل، بی اشـتهایی، برادیکـاردی همـراه بـا             

 QTتغییرهای الکتروکاردیوگرافیک شامل طوالنی شدن فواصل       
آسـیب کبـد، آنمـی همولیتیـک،        .   است  Tو معکوس شدن موج     

). 9(کراتیت و آنافیالکسی از عوارض نادر هستند      ، پان کلیهآسیب  
از بیماران تحت درمـان بـا ایـن دارو          بایستی  توصیه شده است که     

  گرفتـه   EKG ،در شروع درمان و به طور هفتگی در طی درمـان          
 میلـی ثانیـه و یـا        500  طوالنی تر از      bQTو در صورتی که موج      

ــر مــرگ در ا). 4(شــودآریتمــی واضــح ایجــاد شــد دارو قطــع   ث
تی ناشـی از ترکیـب هـای آنتـی مـوان در تعـداد               یکاردیوتوکسیس

 mg/kg/day60-30دوز بـاالی    کمی از بیماران دریافت کننده      
به هـر حـال بـسیاری از بیمـاران دوزهـای            ). 4(گزارش شده است  

ــا عــوارض     ــن کــه ب ــدون ای ــد ب ــاالی دارو را دریافــت مــی کنن ب
ــوند  ــه شـ ــته ای مواجـ ــه تغی ). 4(ناخواسـ ــن مطالعـ ــای در ایـ یرهـ

الکتروکــاردیوگرافی در بیمــاران مبــتال لیــشمانیوز جلــدی تحــت 
   .  استشدهدرمان با گلوکانتیم سیستمیک بررسی 

  
  روش اجرا 

این مطالعه از نوع تجربی و به روش نمونـه گیـری آسـان بـود             
که در مرکز تحقیقات بیماری های پوستی و سالک و با همکاری            

ــروق در اصــفهان   ــب و ع ــات قل ــز تحقیق ــتصــورت مرک .  گرف
 مبتالیـان بـه لیـشمانیوز جلـدی کـه اندیکاسـیون           میان   از   ،  بیماران

درمان سیستمیک با گلوکانتیم داشـتند از هـر دو جـنس و در رده               
 ایـن بیمـاران پرونـده       بـرای . های سنی مختلف انتخاب گردیدنـد     

بیمار و نتایج معاینه های بـالینی در  تمامی نشانه های تشکیل شد و   
افراد با بیمـاری غیـر از لیـشمانیوز جلـدی و آن             . درسی ثبت    به آن

. نشدندهایی که سابقه مصرف داروهای دیگر داشتند وارد مطالعه 

ماران الکتروکاردیوگرافی بـه     از بی  ،هم چنین قبل از شروع درمان     
ــد و توســط پزشــک  متخــصص  عمــل  ــده شــد و  آم ــب خوان قل

، Pی  الکتروکاردیوگرافیک از نظر طول زمان مـوج هـا         تغییرهای
PR ،QRS ،QT تعداد ضربان در دقیقه ، (HR)  میـزان ، ST 

depression (mm) و ST elevation و وجــود آریتمــی 
در صـورت   . قـرار گرفـت   بررسـی   مـورد   دهلیزی، بطنی و بلوک     

  اولیه و نیـز سـابقه        EKGوجود هر گونه تغییرهای غیرطبیعی در       
د مطالعه نمـی    بیماری قلبی و سایر بیماری های زمینه ای بیمار وار         

بیمارانی که وارد مطالعه شدند با گلوکانتیم سیستمیک با دوز . شد
mgSb5+/kg/day 20  ــدت ــه م ــه 3 ب ــان   هفت ــرار تحــت درم ق

این بیماران طی درمان به طور هفتگی و نیز یک مـاه بعـد          . گرفتند
 و نوار قلب مجدد از آن ها گرفته شد          نداز قطع درمان ویزیت شد    

 و تمـامی تغییرهـای مـشاهده شـده در           رفتقرار گ بررسی  مورد  و  
فراوانــی . الکتروکــاردیوگرافی بیمــاران ثبــت در پرونــده شــد    

 SPSS Version10 با اسـتفاده از نـرم افـزار    EKGتغییرهای 
  . شدمحاسبه 

  
  یافته ها 
 85 بیمار وارد این مطالعه شـدند کـه از ایـن تعـداد         131تعداد  

 میـانگین سـنی بیمـاران     . زن بودنـد  %) 35( نفر 46مرد و   %) 65(نفر  
  .  روز بود 150×37 سال و میانگین دوره بیماری 41/33 ×15

بیمـاران رخ داد کـه   از  %) 19( نفـر    25  در    QTافزایش زمـان    
  .  میلی ثانیه رسید520 به 440از  مورد از آن ها 1در این زمان 
 بیمـار  8 در نوار الکتروکاردیوگرام ST depression تغییر

 میلـی متـر     1 در یک مورد از آن ها بیش از          و مشاهده شد %) 1/6(
 بیمـار  4 در ST elevation.  شـد  منجـر  به قطـع درمـان  کهبود 

ــود، رخ داد ولــی در هــیچ کــدام از مــوارد %) 3( .  قابــل توجــه نب
  . شدمشاهده %) 4/7( مورد 10 در Tمعکوس شدن موج 

 آریتمـــی دهلیـــزی بـــه صـــورت ،از تغییرهـــای ریـــتم قلـــب
رخ داد کـه بـه      %) 7/0( بیمـار    1زی منفـرد در     اکستراسیستول دهلی 
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آریتمـی بطنـی بـه صـورت اکستراسیـستول          . نشدنیازی  قطع دارو   
. بدون نیاز به قطع دارو اتفاق افتاد    %) 29/2( بیمار   3بطنی منفرد در    

دیــده شــد و  %) 6/10( بیمــار 14بــرادی کــاردی سینوســی در   
اخه چپ  بلوک ش . تاکیکاردی در هیچ کدام از بیماران دیده نشد       

  در هیچ کدام II و Iرخ داد ولی بلوک درجه %) 7/0( بیمار 1در 
 یـک   گرفتـه شـده در    در الکتروکاردیوگرام   . از بیماران دیده نشد   

 تغییرهـای فـوق بـه جـز یـک مـورد             تمـامی ماه بعد از قطع درمان      
  .  به حالت طبیعی برگشته بود،بلوک شاخه چپ

  
  بحث

تال به لیـشمانیوز جلـدی       بیمار مب  131در مطالعه فوق که روی      
 mgSb5+/kg/dayتحت درمان با گلوکانتیم سیستمیک با دوز        

 ،EKG، شـایع تـرین تغییـر        صورت گرفـت   به مدت سه هفته      20
بیماران رخ داد که فقط     % 19در    بود که     QTطوالنی شدن زمان    

ایـن  . ثانیه رسـید   میلی   520 به   440ابل توجه بود و از       مورد ق  1در  
 شده بعـد    گرفته  EKGه آخر درمان رخ داد در       تغییر که در هفت   

 STاز نظـر تغییرهـای قطعـه    . از قطع درمان به حالت اول برگشت  
  مـشاهده شـد ولـی    ST depressionبیماران % 1/6اگر چه در 

ایـن  . شـد فقط در یک مورد قابل توجه بود و منجر به قطع درمان             
درگذشـته   بدون سابقه ای از نـاراحتی قلبـی          ، ساله 57بیمار مردی   

 این تغییر ایجاد شـده پـس از قطـع درمـان بـه حالـت طبیعـی                   .بود
  . برگشت

 بـــه دنبـــال اســـتفاده از پنتوســـتام بـــا دوز ،در یـــک مطالعـــه
mg/kg/day20-18     عوارض گـزارش شـده      روز   30 و به مدت

از طرفی در مطالعه دیگر در بیماران تحـت         ). 10(ناچیز بوده است  
 اگـر چـه تغییرهـای       mg/kg/day 15درمان با گلوکانتیم با دوز      

EKG        قابل توجه نبوده ولی زمان  QT       در تعدادی از بیماران از  
ولـی بـا ایـن حـال        ). 3( میلی ثانیـه افـزایش یافتـه بـود         429 به   420

کاردیوتوکسیسیتی مهم به دنبال درمان با دوز پایین و زمان کوتاه           
 بـرای بیمـارانی کـه       گفتـه مـی شـود     به خوبی اثبات نشده است و       

 روز  30 برای مدت    mgSb5+/kg/day 10دوزهای پایین شامل    
ــا  ــدت  mgSb5+/kg/day 20و یـ ــرای مـ ــت 20 بـ    روز دریافـ
هـم  . ضـرورتی نـدارد   بـه طـور روتـین       EKGگـرفتن      ،دنمی کن 

 ،  STچنین در این مطالعه شایع ترین تغییر مشاهده شده در قطعـه             
 رحاضـ  بوده است در حـالی کـه در مطالعـه            QT  و زمان     Tموج  

و بعـد از آن     %) QT) 19 طـوالنی شـدن زمـان        ،شایع تـرین تغییـر    
  . بود%) 6/10(برادیکاردی سینوسی 

ــه و      ــورت گرفت ــد ص ــه در هن ــر ک ــه دیگ ــی آن در مطالع ط
توکسیسیتی سدیم استیبوگلوکونات در بیماران مبتال به لیـشمانیوز         

 قـرار گرفـت،    بررسـی     مـورد  احشایی تحـت درمـان بـا ایـن دارو         
مــوارد % 9و منفــی شــدن آن در % 40 در Tســطحی شــدن مــوج 

در صورتی که درمطالعه فوق این مشکل   ). 11( است شدهگزارش  
در بررسـی دیگـری     . رخ داد % 4/7  منفـی در      Tفقط بـه صـورت      

 بیماران مبتال به لیشمانیوز جلـدی مخـاطی تحـت درمـان بـا               روی
ــستمیک  ــانتیم سیـــ ــاران % 45در  ،گلوکـــ ــای از بیمـــ تغییرهـــ

 ST و قطعه    T اساساً در موج     کهیک رخ داده    الکتروکاردیوگراف
در ). 12(اسـت از اتمـام درمـان برطـرف شـده           دو ماه بعـد      وبوده  

 mg/kg/day 20لیشمانیوز احشایی درمان با گلوکـانتیم بـا دوز          
از اگـر چـه     .  اسـت  شـده برای مدت سی روز بدون خطر گزارش        

 است  برادیکاردی قابل اهمیت به طور نادر وجود داشته       نظر بالینی   
 پیشنهاد شده که در نواحی که تسهیالت کافی وجـود نـدارد             لیو

 تعیـین توکسیـسیتی ناشـی از      برایشمارش نبض می تواند کمکی      
به طور کلی با توجه به مطالعه هـای گذشـته و بـا              ). 13(دارو باشد 

توجه به نتایج مطالعه فوق تغییرهای الکتروکاردیوگرافیـک قابـل          
 به لیشمانیوز جلدی تحت درمان با       توجه و جدی در بیماران مبتال     

گلوکانتیم سیستمیک بدون مشکل قلبی جزیی بـوده و مـی تـوان             
 اسـت  طبیعـی بـی خطـر        EKGگفت تجویز این دارو در افراد با        

ــاران    ــان از بیمـ ــود قبـــل از شـــروع درمـ ــیه مـــی شـ ولـــی توصـ
 و بعد از تایید سالمت قلـب، دارو         یدالکتروکاردیوگرام به عمل آ   

  . شودتجویز 
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