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مسمومیت و سوءمصرف داروی آرامبخش زایالزین در انسان
مینا وصا  ،2ناصر وصا

0

چکیده
به طور کلی کاربرا داروهای مختلف دامپزشکی (دامپزشکا  ،تکنسینهای دامپزشکی یا دامدارا ) به طور
سهوی یا عمدی در معرض خطرات داروهای دامپزشکی هستند .برخی از داروها از جمله داروهای ررامبخش
و بیهوشی به دلیل مسمومیت باال می توانند به سرعت منجر به بروز عالئم مسمومیت و حتی مرگ شوند.
زایالزین به عنوا یک داروی غیر مخدر در دامپزشکی برای ایجاد ررامبخشی یا به عنوا داروی
پیشبیهوشی در گونههای مختلف حیوانی به کار برده شده است .موارد متعددی از مسمومیت تصادفی یا
عمدی ،سوء مصرف دارو با زایالزین در انسا گزارش شده است .دوزهای مصرف شده زایالزین در انسا
از  42تا  0422میلی گرم متغیر بوده است .مسمومیت با زایالزین عالئمی از قبیل افسردگی ،برادیکاردی،
اُفت فشار خو و دپرس تنفسی ایجاد میکند که عمدتا به دلیل تحریک گیرندههای رلفا 0ردرنرژیک
مرکزی و محیطی روی می دهد .درما مسمومیت ناشی از زایالزین به صورت حمایتی انجام میشود که
شامل مایع درمانی (برای تصحیو اُفت فشار خو ) ،لولهگذاری نای و استفاده از دستراه تنفس مصنوعی
(برا ی درما رپنه) ،تجویز رتروپین (برای مقابله با برادی کاردی) است .رموزش دامپزشکا و دامدارا در
خصوص مخاطرات داروهای ررامبخش دامپزشکی و همچنین اطالع رسانی به پزشکا در خصوص
ویژگیهای فارماکولوژیک زایالزین و سایر داروهای رگونیست رلفا( 0مانند دتومیدین و مدتومیدین) که
به وفور در دامپزشکی استفاده می شود ،امری ضروری است.
کلید واژه ها :زایالزین ،مسمومیت ،رلفا 0رگونیست ،سوء مصرف دارو.

 .2کارشناس ارشد روا شناسی بالینی ،دانشکده روا شناسی و علوم تربیتی ،دانشراه شیراز ،شیراز ،ایرا
 .0نویسگنده مسگئو  :متخصگص بیهوشگی ،استاد دانشکده دامپزشکی ،گروه علوم درمانراهی ،دانشکده دامپزشکی
شیراز ،شیراز ،ایرا  .پست الکترونیک.nv1340@shirazu.ac.ir :
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مقدمه

علی رغم شگیوع جهانی سگوءمصگرف داروهای مختلف در دنیا و هشگدار متخصگصگین در این
خصگوص ،متأسگفانه در ایرا رماری در خصگوص میزا شگیوع سوءمصرف داروهای رسمی
و قگانونی وجود نگدارد .در طی دهگه گگذشگگگته اسگگگتفاده تفریحی یا مسگگگمومیت تصگگگادفی با
داروهگای ررام بخش و بیهوشگگگی دامپزشگگگکی از جمله کتامین و زایالزین رو به افزایش بوده
اسگگگت (رویز -کولو  ،چگگاوز -اریگگاس ،دیگازرلکگاالس و مگارتینز  .)0224 ، 2اگرچگگه اکثر
داروهای بیهوشگگی و ررامبخش مورد اسگگتفاده در دامپزشگگکی (مانند بنزودیازپینها ،ک تامین،
پروپوفل ،تیوپنتا و  ) ...به دلیل کاربرد انسگگانی در بین پزشگگگکا شگگناخته شگگگده اسگگگت ،اما
پزشگگکا در مورد برخی داروهای اختصگگاصگگی مانند زایالزین و رسگگپرومازین اطالعات الزم
را در اختیگار ندارند .به همین دلیل مراقبتهای پزشگگگکی از افرادی که به صگگگورت عمدی یا
سهوی در معرض این داروها قرار گرفتهاند ،دشوار است.

ضگد فشگار خو برای مصگرف در انسگا ساخته شده است .مصرف داروی زایالزین به عنوا
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ردرنرژیک اسگگت که برای اولین بار در سگگا  29۰0میالدی در رلما و به عنوا یک داروی
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زایالزین  0یکی از داروهای ررامبخش و ضگگگددرد غیرمخدر از دسگگگته رگونیسگگگت رلفا0

یک داروی ضگگگد فشگگگار خو در انسگگگا هیچگاه متداو نشگگگد ،زیرا در طی مطالعات اولیه
مشگگخص شگگد که مصگگرف ر در انسگگا توأم با دپرس قابل توجه  CNSو اُفت شگگدید فشگگار
خو اسگگت .زایالزین در انسگگا دارای اثرات ررامبخشگگی و خوابروری قوی اسگگت ،اما به
دلیل ایجاد اُفت شگگدید فشگگار خو کاربردی ندارد (کاروترز ،نلسگگو  ،وکسگگلر و اسگگتیلر ،3
 .)2929لذا متعاقبا زایالزین به عنوا یک داروی ررامبخش ،ضگگددرد و شگگلکننده عضگگالنی
در دامپزشگگکی معرفی شگگد (گرین و تارمو  .)2988 ،4این دارو اسگگامی تجاری مختلفی از
جملگه رامپو  ،5رنگاسگگگد  ،۰سگگگدازین  2و چگگانگازین  8دارد .از این دارو بگه عنوا ررامبخش و
داروی پیش بیهوشگگگی بگگه روش هگای وریگگدی ،عضگگگالنی ،زیر جلگگدی و حتی خوراکی در
4. Greene & Thurmon
5. Rompun
6. Anased
7. Sedazine
8. Chanazine

1. Ruiz-Colon, Chavez-Arias, DiazAlcala & Martinez
2. Xylazine
& 3. Carruthers, Nelson, Wexler
Stiller

مينا وصال و ناصر وصال

گونه های مختلف حیوانی اسگتفاده شگگده اسگت .دوز معمو زایالزین برای ایجاد ررامبخشگگی
در اسگگگگب ،سگگگگگ و گربگگه  2/5 -0میلی گرم بر کیلوگرم اسگگگگت ،در حگگالی کگگه در
نشگگگخوارکننگدگگا از دوز پگایین تر ( 2/25-2/2میلیگرم بر کیلوگرم) اسگگگتفگاده می شگگگود
(وصگگگا  .)2393 ،زایالزین ،کگه بیش تر با نام تجاری رامپو شگگگناخته میشگگگود ،در ایرا به
صگگگورت محلو دو درصگگگد ( 02میلیگرم بر میلیلیتر) در ویا های  32میلی لیتری عرضگگگه
میشگود .در سگایر کشورها زایالزین  22و  32درصد (به ترتیب  222میلیگرم بر میلیلیتر و
 322میلیگرم بر میلیلیتر) نیز در دسگگگترس اسگگگت .در حگا حاضگگگر زایالزین یک داروی
کنتر شگگده محسگگوب نمی شگگود و به سگگادگی در دسگگترس دامدارا و افراد عادی قرار دارد.
اسگگگتفگاده از داروی زایالزین بگه همراه سگگگایر داروهگای ررامبخش یگا بیهوشگگگی (تزریقی و
اسگگتنشگگگاقی) در دامپزشگگگکی متداو اسگگت (وصگگگا  .) 2394 ،این دارو از نظر شگگگیمیایی و
فارماکولوژی مشگگابه داروی ضگگد فشگگار خو کلونیدین  2اسگگت و مکانیزم عمل ر از طریق
رگونیسگگگتی بر گیرنگدههای رلفا 0مرکزی و محیطی میباشگگگد (شگگگکل  .)2این دارو در ابتدا
مدت فشگگار خو روی می دهد .افزایش فشگگار خو به دلیل انقباض شگگدید عروقی اسگگت که
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کاهش رفلکس ضگگگربا قلب را باعث میشگگگود .در مرحله دوم اُفت فشگگگار خو به واسگگگطه
کاهش تو اعصگگاب سگگمپاتیک و کاهش رزادسگگازی نوراپینفرین روی میدهد (باروس و
همکارا  .)0222 ،0زایالزین به طور گسگگگترده ای توسگگگو کبد متابولیزه و فقو بخش اندکی
از ر (حدود  8درصد) به صورت دستنخورده از کلیهها دفع میشود.

شکل  -۹مقایس ه فرمول شیمیایی زایالزین و کلونیدین (هافمن و همکاران)۳00۹ ،

زایالزین ) -(C12H6N2S-HClوز مولکولی  -05۰/8نقطه ذوب 2۰۰ -2۰2 C°
2. Barros

1. Clonidine
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موارد متعددی از مسگمومیت با زایالزین گزارش شگگده اسگت که بسگگیاری از ر ها عمدی
بوده اسگگگت .بگه عنوا مثا تعداد  2۰مورد مسگگگمومیت ناشگگگی از زا یالزین در یک دوره 24
سگگگالگه ( 0222لغگایگت  0224میالدی) فقو بگه مراکز مسگگگمومیّت در ایالت ترزاس رمریکا
گزارش شگده اسگت که حداقل  04مورد ر (معاد  32/۰درصگد) عمدی گزارش شده است
(فورسگگگتر  .) 022۰ ،2این دارو بگه صگگگورت وریدی ،عضگگگالنی  ،زیرجلدی ،خوراکی و حتی
اسگتنشگاقی مورد اسگتفاده قرار گرفته اسگت .حداقل سگه مورد مسمومیّت به دنبا سوءمصرف
زایالزین به روش اسگتنشگاقی گزارش شگده است (کاپرارو ،وایلی و تاکر 0222 ،0؛ الیجادی،
لوئیز .الکواز و پینیلوس 0223 ،3؛ لیو ،چیو ،فنگگ و چن  .)0222 ،4در افرادی که به صگگگورت
عمگدی یگا سگگگهوی در معرض داروی زایالزین قرار گرفتگه اند ،خطر بروز حالت اغماء ،رپنه
(وقفگه تنفسگگگی) ،برادی کاردی و اُفت شگگگدید فشگگگار خو وجود دارد ،لذا الزم اسگگگت فرد
مصگگگدوم در مراکز درمگانی تحت مراقبتهای ویژه پزشگگگکی قرار گیرد (اسگگگپورک ،ها ،
جرمیس ،هونا و روماک 298۰ ،5؛ فیفه .)2994 ،۰
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مسمومیت تصادفی با زایالزین
تزریق اتفاقی دارو به خود  ،2یکی از مخاطرات شگگغلی در پزشگگکی و دامپزشگگکی محسگگوب
می شگگود .در دامپزشگگکی به دلیل شگگرایو محیو کار ،واکنشهای بعضگگگا غیرقابل پیشبینی
حیوانات و اسگگتفاده از دارت و سگگرنگهای پرتابی در بیهوشگگی حیات وحش ،احتما تزریق
تصگگگادفی بسگگگیار بیش تر اسگگگت (و والنس و وایت 292۰ ،8؛ های 2988 ،9؛ هایمرلی ،فالمن و
والزر  .) 0222 ،22بگه عنوا مثگا از تعگداد  2۰مورد مسگگگمومیت ناشگگگی از زایالزین در ایالت
ترزاس رمریکگا ،حگداقگل  22مورد ( )%00/4مرتبو با شگگگغل فرد  22بوده اسگگگت (فورسگگگتر،
 .) 022۰در نیوزیلند یک دامپزشگک به صگورت تصگادفی  2/5سگیسی ترکیب زایالزین ( 32

6. Fyffe
7. accidental self-injection
8. Volans & Whittle
9. Haigh
10. Haymerle, Fahlman & Walzer
11. occupational-related

1. Forrester
2. Capraro, Wiley & Tucker
3. Elejalde. Louis, Elcuaz & Pinillos
4. Liu. Chiu, Fang & Chen
& 5. Spoerke, Hall, Grimes, Honea
Rumack

مينا وصال و ناصر وصال

میلیگرم) ،فنتگانیگل ( 5میلی گرم) و رزاپرو  42( 2میلی گرم) به خود تزریق کرده اسگگگت و
علی رغم تجویز نالوکسگگا (برای خنثی کرد فنتانیل) ،بیمار برای مدت  23سگگاعت (احتماال
به واسگگطه ترکیب اثر زایالزین و رزاپرو ) بیهوش باقی مانده اسگگت (مک اینتاش .)2985 ،0
ورود اتفگاقی مقگداری داروی زایالزین از درپوش یگک سگگگرسگگگوز بگه دها یک دامدار یا
مصگگگرف گوشگگگت گوز شگگگمالی که قبل از ذبو ،زایالزین دریافت کرده بوده اسگگگت ،نیز
عالئم خفیف از مسگگگمومیگت با زایالزین ایجاد کرده اسگگگت که بدو نیاز به درما طی چند
سگگگاعت برطرف شگگگده اسگگگت (های .) 2988 ،یک دامپزشگگگک در رمریکا در هنرام تزریق
زایالزین بگه یک اسگگگب به دلیل واکنش حیوا  ،مقدار اندکی دارو به صگگگورت زیرجلدی به
خود تزریق کرده اسگگت .به دلیل بروز خوابرلودگی شگگدید این فرد به مدت  04سگگاعت در
بیمگارسگگگتگا تحت نظر قرار گرفته اسگگگت (های .)2988 ،تزریق اتفاقی زا یالزین به خود در
یک پرسگتار دامپزشگکی گزارش شگده است .در این بیمار مجموعا  022میلیگرم ( 0سیسی
داروی  22درصگگگد) زایالزین بگه صگگگورت زیرجلگدی دریافت کرده بود .در بیمار عالئمی از
چشگم ،سگیانوزه شگد مخاطات و افزایش قند خو  3مشگاهده شده است .بیمار برای حدود 8
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سگگاعت به تنفس مصگگنوعی نیاز داشگگت .با توجه به وز بد بیمار دوز دریافتی بیمار حدود 3
میلیگرم بر کیلوگرم بوده اسگگگت (سگگگامگانتگا ،روفگه و وودز  .)2992 ،4در یک مورد بیمار به
صگورت اشگتباهی از  8میلیلیتر داروی زایالزین  22درصگد به جای محلو شگسگتشوی چشم
اسگگگتفگاده کرده اسگگگت کگه حگگدود دو سگگگاعگت پس از قرار گرفتن در معرض دارو عالئم
مسگگمومیت از قبیل خواب رلودگی ،برادیکاردی (ضگگربا قلب  42-52بار در دقیقه) و اُفت
فشگار خو (سگیسگتولیک  92 mmHgو دیاستولیک  )۰2 mmHgمشاهده شده است .حالت
خواب رلودگی بیمار حدود  20سگگاعت به طو انجامیده اسگگت .هیچ گونه اختاللی در بینایی
بیمار گزارش نشگگده اسگگگت (ولز ،پرد ،میلز و ریورا  .) 022۰ ،5تزریق اتفاقی زایالزین در یک
مرد  44سگگگاله منجر به ایجاد خواب رلودگی ،فشگگگار خو باال و کاهش ضگگگربا قلب شگگگده
4. Samanta, Roffe & Woods
5. Velez, Shepherd, Mills & Rivera

1. Azaperone
2. Mackintosh
3. hyperglycemia
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قبیگل برادیکگاردی (ضگگگربگا قلگب  32-42بار در دقیقه) ،اُفت فشگگگار خو  ،تنری مردمک
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اسگت که در بیما رسگتا با تجویز مایعات و رتروپین تحت مداوا قرار گرفته اسگت (باروس و

2

همکگارا  .) 0222 ،موارد مشگگگابه دیرری از تزریق اتفاقی مقدار نامعلوم زایالزین به صگگگورت
عضگالنی نیز گزارش شگده اسگت که بیهوشگی ،اُفت فشار خو و ایست قلبی مکرر را به دنبا
داشگته اسگت (کوری ،گرشمن و جکسو  .)0228 ،0تزریق عضالنی اتفاقی ترکیب زایالزین
و کتگامین از طریق دارت محتوی دارو در پگارک حیگات وحش در یگک نوجوا  24سگگگالگه
منجر به بیهوشگگگی و نیاز به لولهگذاری نای و تنفس مصگگگنوعی شگگگده اسگگگت (مییر ،مییر،
میچو ،شوفر و ماورر .)0223 ،3
مصرف عمدی و تفریحی زایالزین
یک مرد  34سگگاله برای درما عارضگگگه بی خوابی از زایالزین اسگگگتفاده میکرده اسگگگت .این
بیمگار بگه دنبا تزریق  22سگگگیسگگگی داروی  22درصگگگد زایالزین (مجموعا یک گرم دارو)
دچار حالت اغماء و وقفه تنفسگگی شگگده اسگگت .اگر این بیمار به موقع کمک دریافت نکرده
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بود قطعگا بگه دلیگل وقفگه تنفسگگگی فوت می کرد .دوز دریافتی این بیمار حدود  25میلیگرم بر
کیلوگرم بوده اسگگگت (کاروترز و همکارا  .) 2929 ،در یک مورد ،بیمار برای تسگگگکین درد
خود برای مگدت بیش از  4مگاه از تزریق زایالزین اسگگگتفگاده میکرده اسگگگت .بیمگار در طی
مصگرف دارو عالئمی از قبیل برادیکاردی ،تاربینی ،خسگتری مفرط و ضگعف داشگته اس ت.
بیمار مذکور که مبتال به سگگوءمصگگرف الکل بوده ،به عنوا همسگگر یک دامپزشگگک به داروی
زایالزین دسگگترسگگی داشگگته اسگگت (لوئیس ،اکالرا و توگیل  .)2983 ،4در یک مورد مرگ
ناشگی از سگوءمصگرف زایالزین ،بیمار برای حدود یک ماه سگوءمصگرف دارو داشگته اسگت.
این دا مپزشگک مبتال به سگوء مصگگرف مزمن الکل ،در روز مرگ عالوه بر زایالزین ،از الکل
و نوردیازپام  5نیز اسگگتفاده کرده اسگگت .احتماال اثر سگگینرژیک مصگگرف همزما هر سگگه ماده
دپرس کننگده  ،CNSبگاعث مرگ بیمار شگگگده اسگگگت (پوکلیس ،مک کل و کیل .)2985 ،۰
5. Nordiazepam
6. Poklis, Mackell & Case

1

.Barroso
2. Curry, Gresham & Jackson
& 3. Meyer, Meyer, Mischo, Schofer
Maurer
4. Lewis, O’Callaghan & Toghill

مينا وصال و ناصر وصال

تزریق وریدی مقدار نامعلوم زایالزین در یک ز  32سگگگاله منجر به رپنه شگگگده و بیمار به 28
سگاعت تنفس مصگنوعی نیاز داشگته است .تجویز نالوکسا در بهبود وضعیت بیمار مؤثر نبوده
اسگگگت (اسگگگپورک و همکارا  .)298۰ ،یک ز  09سگگگاله به دنبا تزریق عمدی  2/23میلی
گرم بر کیلوگرم زایالزین به صگورت عضگالنی با عالئم اُفت شگدید فشگار خو (سگیس تولیک
 22 mmHgو دیگاسگگگتولیگک  ،)42 mmHgبرادیکاردی (ضگگگربا  55بار در دقیقه) ،تنری
مردمک چشگگم و گیجی به بیمارسگگتا انتقا داده شگگد .بیمار حدود  02سگگاعت زیر نظر بود و
بدو نیاز به درما عالئم برطرف شد (اسپورک و همکارا .)298۰ ،
در یک مورد سگگوءمصگگرف زایالزین به دنبا اسگگتنشگگاق پودر دارو توسگگو یک نوجوا
 2۰سگگاله منجر به بروز رپنه تنفسگگی  ،2برادیکاردی شگگدید (ضگگربا قلب کم تر از  45بار در
دقیقگه) ،تنری مردمگک چشگگگم و کمگا  0شگگگده اسگگگت .بگه دلیل وقفه تنفسگگگی ،در این بیمار
لولهگذاری نای و اسگگتفاده از دسگگتراه تنفس مصگگنوعی برای مدت حدود  24سگگاعت انجام
شگده اسگت .در این بیمار غلظت پالسگمایی دارو حدود دو ساعت پس از مصرف  2/54میلی
بگا  4/48میلی گرم بر کیلوگرم بگه صگگگورت عضگگگالنی منجر به بروز اختال در رانندگی یک
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مرد جوا  03سگاله شگگده اسگگت .فرد مذکور با حالت خوابرلودگی شگگدید ،برادیکاردی و
کاهش تعداد تنفس توسگگو گشگگت بزرگراه به بیمارسگگتا منتقل شگگده اسگگت (اسگگتیل و ،3
 .) 0223سگگوءمصگگرف زایالزین به روش اسگگتنشگگاقی در یک مرد جوا  28سگگاله با سگگابقه
سگگگوءمصگگگرف مواد مختلف (مگانند کوکائین و ر مفتامین) ،منجر به گیجی ،برادیکاردی و
اُفت فشگار خو شگده اسگت .بیمار  20سگاعت زیر نظر قرار گرفته و با مایع درمانی بهبود یافته
است (الیجادی و همکارا .)0223 ،
در مواردی ممکن اسگگت سگگوء مصگگرف زایالزین به صگگورت توأم با سگگایر داروها مانند
کتگامین و فنوبگاربیتگا روی دهگد (رریکگا  ،اکا  ،بادک و گونری 0223 ،4؛ لیو و همکارا ،
 .)0222یگک دامپزشگگگک  3۰سگگگالگه  2522میلیگرم زایالزین و  2222میلیگرم کتگامین به
3. Stillwell
4. Arican, Okan, Badak & Guneri

1. Apnea
2. Coma
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صگگگورت عضگگگالنی به خود تزریق کرده و با عالئمی از قبیل تاکیکاردی ،پرفشگگگاری خو ،
تنری مردمک چشگگم ،هیپرگلیسگگمی ،افزایش ترشگگو بزاق و یبوسگگت ،در بیمارسگگتا تحت
مراقبت قرار گرفته اسگگت .این بیمار طی  5سگگا گذشگگته کتامین مصگگرف میکرده و به دلیل
بروز تحمگل  ،2در طی  3مگاه گگذشگگگته از ترکیب زایالزین و کتامین اسگگگتفاده کرده اسگگگت
(رریکگا و همکارا  .)0223 ،مدیر یک اسگگگب داری به دنبا تزریق وریدی مقدار نامعلومی
از ترکیب داروهای زایالزین و رسگپرومازین فوت کرده اسگت .ظاهرا این فرد برای تسگگکین
درد مزمن ناحیه کمر و شگگانه از دارو اسگگتفاده کرده اسگگت .در این بیمار حالت هیپوگلیسگگمی
روی داده اسگگگت و رریتمی قلبی (انقبگاضگگگات پیشرس قلبی  )0بگا تجویز دائمی  3لیدوکائین
درما شگده اسگت (سگایت مرکز کنت ر و پیشگریری بیماریها  .)0225 ،4یک جوا  29ساله
با سگابقه  ۰ماهه سگوء مصگرف مواد ،به دنبا اسگتنشگاق یک پودر ناشناخته دچار سنکوپ های
مکرر  5شگده اسگت .بیمار مبتال به دپرس  ،CNSبرادیکاردی و اُفت فشگار خو بوده است .با

تزریق عمگدی زایالزین نیز گزارش شگگگده اسگگگت (ولویچ ،مگک پیگک ،گود و کازاوانت ،۰
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فنوبگاربیتگا و زایالزین جدا شگگگده اسگگگت (لیو و همکارا  .)0222 ،موارد مشگگگابه دیرری از
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مگایع درمگانی و بگدو نیگاز به لولهگذاری نای بیمار بهبود یافته اسگگگت .از ادرار بیمار کتامین،

.)0223
مصرف زایالزین در خودکشی و قتل
حگداقگل چهار مورد اقدام به خود کشگگگی با تزریق عضگگگالنی (اسگگگپورک و همکارا 298۰ ،؛
هافمن ،میسگتر ،گوله و زچیسگچه  ) 0222 ،2یا مصگرف خوراکی (گاالنوزا ،اسپایکر ،شایپ و
موریس 2982 ،8؛ بریلمن ،ریچلی و جنی  ) 2994 ،9زایالزین گزارش شگگده اسگگت .در هر سگگه
بیماری که نجات یافته اند ،اسگتفاده از دسگتراه تنفس مصگنوعی برای  8 -04سگاعت ضرورت
& 6. Wolowich, Mcpeak, Good
Casavant
& 7. Hoffmann, Meister, Gole
Zschiesche
& 8. Gallanosa, Spyker, Shipe
Morris
9. Briellmann, Rickle & Jenny

1. Tolerance
2. Premature ventricular contraction
3. Infusion
4. Centers for Disease Control and
Prevention website
5. Syncope

مينا وصال و ناصر وصال

داشگگگته اسگگگت .از تعداد  2۰مورد مسگگگمومیت ناشگگگی از زایالزین در ایالت ترزاس رمریکا،
حداقل  20مورد مشگگکوک به اقدام برای خودکشگگی بوده اسگگت (فورسگگتر .)022۰ ،یک ز
 02سگگاله مربی اسگگب مبتال به افسگگردگی با خورد  4سگگیسگگی زایالزین  22درصگگد (422
میلیگرم) اقدام به خودکشگگگی کرده اسگگگت .این بیمار سگگگابقه  0بار اقدام به خودکشگگگی قبلی
داشگته اسگت .عالئم مسگمومیت عبارت بودند از حالت اغماء ،برادیکاردی ،اُفت فشار خو ،
تنری مردمگک چشگگگم و هیپرگلیسگگگمی .بگه دلیل بروز وقفه تنفسگگگی ،بیمار لولهگذاری و از
تنفس مصگنوعی اسگتفاده شده است .رریتمی قلبی (انقباضات پیشرس قلبی) با تجویز دائمی
لیدوکائین درما شگده اسگت .تجویز نالوکسگا بدو نتیجه بوده است (گاالنوزا و همکارا ،
 .)2982یک ز  32سگاله مبتال به افسگگردگی با تزریق عضگگالنی  0422میلیگرم زایالزین (00
میلی گرم بر کیلوگرم) اقگدام بگه خودکشگگگی نموده اسگگگت .بیمار مبتال به برادیکاردی و رپنه
تنفسگگی شگگد به نحوی که لولهگذاری نای و تنفس مصگگنوعی برای مدت  8سگگاعت ضگگرورت
یگافگت .در ارزیگابی اولیگه قنگگد خو بیمگار  225میلیگرم بر دسگگگی لیتر بوده اسگگگت .تزریق
خودکشگی یک ز  59سگاله مبتال به سگوءمصگرف الکل با مقدار نامعلوم زایالزین به صگورت
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خوراکی گزارش شگده اسگت .این ز در یک شگگرکت محصگوالت دامپزشگکی شگگاغل بوده
اسگگت (بریلمن و همکارا  .)2994 ،از جسگگد یک مرد و ز جوا که به قتل رسگگیده بودند،
غلظگت بگاالیی از زایالزین یافت شگگگده اسگگگت .بر اسگگگاس ویا داروی زایالزین موجود در
صگگگحنگه جنایت ،مجموعا حدود  28سگگگی سگگگی داروی زایالزین  22درصگگگد (معاد 2822
میلی گرم) به این دو فرد تزریق شگگده بوده اسگگت (میتلمن ،هر و هیم  .)2998 ،2یک دامدار
 02سگاله به دلیل اقدام به خودکشگی با تزریق عضگالنی  25میلیلیتر داروی زایالزین  0درصد
(معگاد  2522میلیگرم) بگا عالئم اغمگاء ،برادی کگاردی ،اُفگت فشگگگار خو  ،تنری مردمگک
چشگگگم و هیپرگلیسگگگمی در بیمارسگگگتا بسگگگتری شگگگد .بیمار با تجویز مایعات و انجام تنفس
مصگگنوعی درما و بازگشگگت هوشگگیاری و خارج کرد لوله نائی  02سگگاعت بعد انجام شگگده
اسگت (هافمن و همکارا  .)0222 ،در یک مورد ،دامپزشگک  40سگالهای با سگابقه افسردگی،
1. Mittleman, Hearn & Hime
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قبل از به دار رویختن خود حدود  3سگگیسگگی زایالزین  22درصگگگد (معاد  322میلیگرم و
تقریبگا  3/5میلی گرم بر کیلوگرم) بگه صگگگورت وریگدی بگه خود تزریق کرده اسگگگت (موور،
رایپل ،سگگگاکینزاد ،لوین و فولر  .)0223 ،2یک دامپزشگگگک  04سگگگاله با تزریق وریدی 522
میلیگرم زایالزین و مصگگگرف همزمگا الکگل اقگدام بگه خودکشگگگی کرده اسگگگت .بیمگار در
بیمارسگگتا دچار ایسگگت قلبی شگگده اسگگت و اقدامات احیاء قلبی -ریوی بینتیجه بوده اسگگت
(بیراموگلو ،سگگگریتمور ،کوکگاک ،عمرگلو و رکبگاس  .)022۰ ،0یکی از نرگارنگدگگا مقاله
حاضگگگر ،در جریا گزارش یک مورد اقدام به خودکشگگگی یک دامپزشگگگک با مقدار نامعلوم
داروی زایالزین در ایرا قرار گرفتگه اسگگگت .فرد مگذکور پس از بسگگگتری در بیمارسگگگتا و
دریافت مراقبتهای ویژه پزشکی بهبود یافته است.
استفاده از زایالزین به عنوان ماده افزودنی به مواد مخدر
در طی دهه گذشگگگته اسگگگتفاده تفریحی از داروهای ررامبخش و بیهوشگگگی دامپزشگگگکی رو به
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افزایش بوده اسگگگت (رویز -کولو و همکارا  .)0224 ،در کشگگگور پورتوریکو  ،3زایالزین به
عنوا یگک ترکیگب اضگگگافی بگه هروئینی کگه بگه صگگگورت غیرقگانونی در خیایا ها به فروش
میرسگگگد ،اضگگگافه میشگگگود ( تورال  .) 0222 ،4در برخی مطالعات میزا مصگگگرف زایالزین به
صگگگورت توأم بگا هروئین و کوکگائین حگگدود  82درصگگگد گزارش شگگگده اسگگگت (ریس  5و
همکارا  .) 0220 ،در طرح معاوضگگه سگگگرنگ در پورتوریکو ،از  32/۰درصگگگد سگگگرنگهای
جمعروری شگگده از سگگوءمصگگرف کنندگا تزریقی (معتادین) ،زایالزین یافت شگگده اسگگت
(رودریرز  ۰و همکگارا  .)0228 ،در  9مورد ( 5مرد و  4ز ) نمونگگه برداری پس از مرگ ،2
در نمونگه های تهیه شگگگده از بد متوفیا زایالزین وجود داشگگگته اسگگگت (چاوز ،سگگگاناباریا و
رویز  .) 0229 ،8در فیالدلفیگا رمریکا از نمونههای اخذ شگگگده از هفت فرد فوت شگگگده به دلیل
سگوءمصگرف مواد مخدر  ،هروئین ،فنتانیل و زایالزین جدا شگده اسگگت (وونگ ،کورتیس و

4. Torruella
5. Reyes
6. Rodríguez
7. Postmortem
8. Chavez, Sanabria & Ruiz

1. Moore, Ripple, Sakinedzad,
Levine & Fowler
2. Bayramoglu, Sarýtemur, Kocak,
Omeroglu, Akbas
3. Puerto Rico

مينا وصال و ناصر وصال

وینررت  .) 0228 ،2متگأسگگگفگانگه در سگگگوءمصگگگرف کنندگا مزمن زایالزین بروز زخمها و
ربسگگگههای جلدی شگگگایع اسگگگت (تورال0222 ،؛ ریس و همکارا  .)0220 ،هدف از افزود
زایالزین بگگه هروئین بیش تر کرد حجم دارو و همچ نین ایجگاد و تقویگگت اثرات مشگگگابگگه
هروئین بگا یگک داروی ارزا تر اسگگگت .با توجه به این که هر دو داروی زایالزین و هروئین
دارای اثرات فگارمگاکولوژیگک مشگگگابه از جمله دپرس  ،CNSدپرس تنفسگگگی ( و حتی رپنه)،
اُفت فشگار خو و برادیکاردی هسگتند ،مصگرف همزما این دو دارو به دلیل داشگگتن اثرات
سگگینرژیک  ،0خطر مرگ و میر ناشگگگی از مصگگگرف این ترکیب دارویی را شگگگدیدا افزایش
میدهد (رویز -کولو و همکارا  .) 0224 ،شگگگایا ذکر اسگگگت که مصگگگرفکنندگا مواد
مخگدر در اکثر موارد از وجود مواد افزودنی مگگاننگد زایالزین در مواد مصگگگرفی خود مطلع
نیسگگتند .از تعداد  2۰مورد مسگگمومیّت ناشگگگی از زایالزین در ایالت ترزاس 08 ،مورد (38/8
درصگگگد ) همراه بگا سگگگایر داروهگا (از جملگه کتگامین ،تگایلتامین-زوالزپام ،الکل ،دتومیدین،
بوترفنل ،کوکائین و پنتوباربیتا ) بوده است (فورستر.)022۰ ،

رامیفیگدین ،دتومیگدین ،مگدتومیگدین و دکس مگگدتومیگدین بگه ترتیگب قوی ترین داروهگگای
رگونیسگگگت رلفگا 0هسگگگتنگد کگه در دامپزشگگگکی مورد اسگگگتفگگاده قرار می گیرنگد .از داروی
دکس مگدتومیگدین بگه عنوا داروی بیهوشگگگی کمکی (برای کاهش دوز داروهای بیهوشگگگی
اصگگگلی ،کگاهش واکنشهگای همودینگامیگک بگه تحریکات دردناک ،تدارک بیدردی ،اثر
ررامبخشی و ضد اضطرابی ) در بیهوشی انسا استفاده میشود.

3. potency

1. Wong, Curtis & Wingert
2. synergistic toxic effect
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مسمومیت با سایر داروهای آگونیست آلفا۳
در میا داروهای رگونیسگت رلفا 0مورد اسگتفاده در دامپزشگکی ،زایالزین کم تر اختصگاصی
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جدول  :۹مقایسه نسبت تمایل داروهای آلفا ۳آگونیست و آلفا ۳آنتاگونیست برای اتصال به
گیرنده های آلفا  ۳و آلفا۹
 2 : 1

 2 : 1

رگونیست

selectivity

رنتاگونیست

selectivity

زایالزین

2۰2

ایدازوکسا

02

کلونیدین

002

توالزولین

-

دتومیدین

0۰2

یوهیمبین

42

رامیفیدین

-

اتیپامزو

850۰

مدتومیدین

2۰02

دکسمدتومیدین

2۰02

تجویز تجربی مگدتومیگدین با دوز تقریبی  2/05میکروگرم بر کیلوگرم در انسگگگا باعث
خواب رلودگی ،کاهش فشگار خو  ،کاهش ضگگربا قلب و کاهش ترشگگو بزاق شگگده اسگگت
(شگگنین ،کالئو ،کولو ،ویکاری و شگگنین  .)2982 ،2تزریق عمدی دتومیدین ( 52میلیگرم) و
بوترفنگل ( 222میلیگرم) در یک مرد  3۰سگگگاله منجر به بیهوشگگگی ،تنری مردمک چشگگگم،
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کاهش ضگربا قلب و افزایش فشگار خو شگده است .به دلیل دریافت بوترفنل (یک داروی
مخگدری) ،تجویز نالوکسگگگا در کاهش اثرات این ترکیب داروئی موثر بوده اسگگگت (رید و
تریسگگگی  .) 2994 ،0یک مورد تزریق اتفاقی مقدار نامعلومی داروی دتومیدین در یک دامدار
گزارش شگگده اسگگت .عالئم مشگگاهده شگگده عبارت بودند از :اُفت فشگگار خو  ،برادیکاردی و
خواب رلودگی .بیمار  2۰سگاعت تحت نظر بوده اسگت و درما های معمو (تجویز رتروپین
و مایع درمانی) انجام شگگده اسگگت (کومینس  .)0225 ،3تزریق به خود اتفاقی حجم بسگگیار کم
داروی رامیفیگدین ( 2/3میلیلیتر -معگاد  3میلیگرم) باعث عدم هوشگگگیاری ،برادی کاردی
شگگگدیگد (ضگگگربا قلب  32بار در دقیقه) و اُفت فشگگگار خو (سگگگیسگگگتولیک  22 mmHgو
دیاسگتولیک  )52 mmHgشگده اسگت (هویر  .) 022۰ ،4گزارش شده است که به دنبا ریخته
شگگگد ترکیب دتومیدین -بوترفنل برروی دسگگگت های یک دامپزشگگگک مبتال به درماتیت،
جذب دارو و بروز عالئم مسگگمومیت (کاهش سگگطو هوشگگیاری ،اختال در تکلم ،خشگگکی
دها  ،برادی کاردی و تنری مردمک چشگم) روی داده اسگت .این موضگوع بیانرر این اسگت
3. Cummins
4. Hoyer

& 1. Scheinin, Kallio, Koulu, Viikari
Scheinin
2. Reid & Tracey

مينا وصال و ناصر وصال

کگه داروهگای رلفا 0رگونیسگگگت می توانند از طریق پوسگگگت رسگگگیب دیده نیز جذب شگگگوند
(هاناه .)0222 ،2
عالئم مسمومیت با زایالزین
عالئم معمو نگاشگگگی از مسگگگمومیگت بگا زایالزین عبگارتند از اختال در هوشگگگیاری (خواب
رلودگی ،بیهوشگی و حتی اغماء) ،دپرس تنفسگگی و رپنه (ضگرورت یافتن اسگگتفاده از دسگگتراه
تنفس مصگگنوعی) ،برادی کاردی ،اُفت فشگگار خو  ،تنری مردمک چشگگم و افزایش قند خو
(هیپرگلیسگگگمی ( )0شگگگکگل  .)0داروهای رلفا 0رگونیسگگگت با تحریک گیرندههای رلفا 0در
سگگگلو هگای بتا پانکراس و کاهش ترشگگگو انسگگگولین باعث افزایش گلوکز خو میشگگگوند.
زایالزین از طریق مهار رزادسگازی اسگتیل کولین باعث بروز عارضگه خشگکی دها  3در انسگا
میشود (کاپرارو و همکارا .)0222 ،
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(رویز -کولون و همکاران.)۳0۹۴ ،

تزریق عضگگگالنی زایالزین بگگا دوز  25 -00میلی گرم بر کیلوگرم منجر بگه بروز دپرس
شگدید سگیسگتم اعصاب مرکزی (بیهوشی و اغماء) ،اُفت فشار خو و رپنه تنفسی میشود که
در نتیجه لولهگذاری نای و اسگگتفاده از تنفس مصگگنوعی ضگگرورت می یابد .در دوزهای پای ین
3. dry mouth

1. Hannah
2. Hyperglycemia
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ممکن اسگگت فقو حالت اُفت فشگگار خو روی دهد .در صگگورت وقوع سگگنکوپهای مکرّر
غیرقابل توضگگیو  2باید احتما سگگوء مصگگرف داروها مدنظر قرار گیرد .طو اثر زایالزین در
انسگگا معموال طوالنی اسگگت و ممکن اسگگت  8 -20سگگاعت به طو انجامد (ولز و همکارا ،
.)022۰
اگرچه میانرین دوز کشگگنده  0زایالزین در اسگگگب حدود  ۰2-22میلیگرم بر کیلوگرم و
در سگگگ  42میلی گرم بر کیلوگرم به روش عضگگالنی ذکر شگگده اسگگت اما در مورد انسگگگا
اطالعات دقیقی در دسگترس نیسگگت .بر اسگاس یک مورد مسگگمومیت با زایالزین LD50 ،این
دارو در انسگا حدود  25میلی گرم بر کیلوگرم تخمین زده شگده اسگگت .تعیین غلظت داروی
زایالزین در مگایعگگات (خو و ادرار) یگگا بگگافگت هگگای مختلف بگگد بگگا اسگگگتفگاده از روش
کرومگاتوگرافی  3امکگا پذیر اسگگگت .روشهای جدید برای اندازهگیری همزما زایالزین و
سگگایر داروها ارائه شگگده اسگگت (رویز -کولو و همکارا  .)022۰ ،شگگایا ذکر اسگگگت که
اندازهگیری زایالزین در رزمایشگراههای سگمشناسی معمو نیست و مطالعات اندکی غلظ ت
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دارو در پالسما ،ادرار یا بافت های افراد مبتال به مسمومیت با زایالزین را گزارش کردهاند.
آنتاگونیست زایالزین
اگرچگه در دامپزشگگگکی داروهگای رنتگاگونیسگگگت زایالزین مگاننگد توالزولین  ،4یوهیمبین  5و
اتیپامزو برای خنثی کرد اثرات ررامبخشگگگی و قلبی -ریوی زایالزین مورد اسگگگتفاده قرار
میگیرد (وصگگا  ،) 2394 ،اما اسگگتفاده از این داروها در انسگگا متداو نیسگگت .شگگایا ذکر
اسگت که سگا هاسگت از یوهیمبین برای درما ناتوانی جنسی در انسا استفاده شده است که
عوارض اندکی داشگگته و می تواند برای خنثی کرد اثرات زایالزین در انسگگا اسگگتفاده شگگود
(مگک اینتاش 2985 ،و فیفه  .)2994 ،داروهای رنتاگونیسگگگت رلفا 0با مهار کرد گیرندههای
رلفگا 0پیشسگگگینگاپسگگگی  ،۰فیدبک منفی مؤثر بر رزادسگگگازی نوراپینفرین را مهار میکند که
منجر بگه افزایش رزادسگگگازی نوراپینفرین از پگایگانههای عصگگگبی و در نتیجه افزایش فعالیت

4. Tolazoline
5. Yohimbine
6. presynaptic

1. unexplained repeated syncope
2. median lethal dose
3. gas liquid chromatography

مينا وصال و ناصر وصال

سگیسگتم سگمپاتیک می شگود .از داروی اتیپامزو به صورت تجربی برای خنثی کرد اثرات
ررامبخشگگگی و قلبی عروقی داروی دکسمگدتومیگدین (قوی ترین داروی رلفا 0رگونیسگگگت
حا حاضگگر) در انسگگا اسگگتفاده شگگده اسگگت (شگگنین و همکارا 2982 ،؛ کارووارا ،کالیو،
سگگگالونن ،تومینن و شگگگینن  ،) 2992 ،2اما به دلیل این که این دارو مورد تأیید سگگگازما غذا و
دارو رمریکگا 0نیسگگگت ،تاکنو به صگگگورت بالینی برای درما مسگگگمومیت با داروهای رلفا0
رگونیسگگت در انسگگا مورد اسگگتفاده قرار نررفته اسگگت .در یک مطالعه تجربی بر روی افراد
سگگگالم ،اتیپامزو (با نسگگگبت  42به  2تا  222به  ) 2برای خنثی کرد اثر ررامبخشگگگی و قلبی-
عروقی دکس مدتومیدین اسگگتفاده شگگگده اسگگگت .در این مطالعه هیچ عارضگگگه جانبی به دنبا
تزریق اتیپامزو گزارش نشگده اسگگت (کارووارا و همکارا  .)2992 ،نشگا داده شگگده اسگگت
که نسگگبت مناسگگب اتیپامزو به دکسمدتومیدین حدود  ۰2به یک اسگگت .با توجه به این که
قگدرت دکسمدتومیدین  0برابر مدتومیدین اسگگگت ،نسگگگبت مؤثر  32به یک خواهد بود .در
مطگالعگه دیرری اثر دکسمگدتومیدین با دوز  0میکروگرم بر کیلوگرم با تجویز اتیپامزو با
 .) 2993در دامپزشگگگکی ،یگک میلیگرم اتیپگگامزو برای خنثی کرد  22میلیگرم زایالزین
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توصیه شده است (وصا .)2394 ،
در حا حاضگگر داروی اتیپامزو انتخابی ترین  4داروی رنتاگونیسگگت کنونی اسگگت که در
همگه گونگههگای حیوانی بگه کار میرود و به صگگگورت محلو تزریقی با غلظت  5میلیگرم بر
کیلوگرم برای مصگگرف در دامپزشگگکی در دسگگترس اسگگت .این دارو به صگگورت عضگگالنی
تجویز می شگگود زیرا به دنبا تزریق وریدی ر ممکن اسگگت تحریک  ،CNSتاکیکاردی،
اُفت فشگار خو و سگپس پرفشاری خو روی دهد .حجم داروهای اتیپامزو  ،مدتومیدین و
دکس مگدتومیگدین طوری در نظر گرفتگه شگگگده اسگگگت کگه حجم اتیپامزو مورد نیاز معاد
حجم مصرفی مدتومیدین و دکسمدتومیدین خواهد بود.

& 3. Aho, Erkola, Kallio, Scheinin
Korttila
4. selective

1. Karhuvaara, Kallio, Salonen,
Tuominen, Scheinin
2. Food & Drug Administration
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دوز  52میکرو گرم بر کیلوگرم خنثی شگگگده اسگگگت (اهو ،ارکوال ،کالیو ،شگگگنین و کورتال ،3
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درمان مسمومیت با زایالزین و سایر داروهای آلفا ۳آگونیست
بگه طور کلی هر بیمگاری که به طور عمدی یا سگگگهوی در معرض داروی زایالزین قرار گرفته
اسگگگت باید تحت مراقبت های پزشگگگکی قرار گیرد .در صگگگورت بروز مشگگگکالت تنفسگگگی،
لوله گذاری نای و اسگگتفاده از دسگگتراه تنفس مصگگنوعی (ونتیالتور) ضگگروری اسگگت .درما
مسگگمومیت ناشگگگی از زایالزین به صگگگورت حمایتی  2انجام می شگگگود که شگگگامل مایع درمانی
تصگگحیو اُفت فشگگار خو ) ،لولهگذاری نای و اسگگتفاده از دسگگتراه تنفس مصگگنوعی (برای
درمگا رپنگه) و تجویز رتروپین (برای مقگابلگه بگا برادیکگاردی) .در صگگگورت تمگاس داروی
زایالزین با مخاطات باید موضگ ع با اسگتفاده از حجم باالی نرما سگالین شگسگتشگو داده شود و
در مصگرف خوراکی دارو ،شگسگتشگوی معده  0و تجویز ذغا فعا شده  3به صورت خوراکی
توصگگگیگه می شگگگود .برای مراقبت از بیمار کنتر فشگگگار خو  ،قند خو  ،الکتروکاردیوگرام
(برای تشگگگخیص رریتمیهگای احتمگالی ) توصگگگیگه شگگگده اسگگگت .از رت روپین برای درمگگا

 .) 2982در صگورت نیاز برای تصگحیو پرفشگاری خو می توا از داروی فنتوالمین  4اسگگتفاده
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(ضگگربا های پیشرس بطنی  ) PVCدر انسگگا اسگگتفاده شگگده اسگگگت (گاالنوزا و همکارا ،
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برادی کاردی و اُفت فشگگار خو و از لیدوکائین برای درما رریتمی قلبی ناشگگی از زایالزین

کرد  .حالت هیپرگلیسگگگمی معموال موقتی و گذرا اسگگگت و نیازی به درما با انسگگگولین ندارد.
زایالزین یک ترکیب شگدیدا چربیدوسگت  5است و به سرعت در تمام بافتها و ارگا ها ی
بگد توزیع میشگگگود .بگه دلیگل حجم بگاالی توزیع دارو در بگد  ، ۰انجگام همودیگالیز  2تگگأثیر
چندانی در تسریع در د فع دارو نخواهد داشت.
در موارد متعددی از داروی نالوکسگگا (رنتاگونیسگگت اختصگگاصگگی داروهای مخدر) برای
خنثی کرد اثرات زایالزین (افزایش سگگگطو هوشگگگیاری و کاهش دپرس تنفسگگگی بیمارا )
تجویز شگگگده اسگگگت (اسگگگپورک و همکارا 298۰ ،؛ سگگگامانتا و همکارا 2992 ،؛ گاالنوزا و
همکگارا 2982 ،؛کگاروترز و همکگارا  ،)2929 ،امگا از ر جگایی کگه زایالزین یگک داروی
5. Lipophilic
6. volume of distribution
7. Hemodialysis

1. supportive
2. gastric lavage
3. activated charcoal
4. Phentolamine

مينا وصال و ناصر وصال

غیرمخدر  2محسگوب میشگود (رویز -کولو و همکارا  ،) 0224 ،اسگتفاده از نالوکسا بدو
تأثیر بوده است.
در هیچ یگک از موارد مسگگگمومیگت انسگگگانی با زایالزین از رنتاگونیسگگگت اختصگگگاصگگگی
گیرندههای رلفا 0اسگگگتفاده نشگگگده اسگ گت و بیمارا با درما های حمایتی (اسگگگتفاده از تنفس
مصگگگنوعی و مگایع درمگانی) بگا موفقیت درما شگگگدهاند (هیمرلی و همکارا  .)0222 ،برخی
مؤلفین عالوه بر انجگام اقگدامگات حمایتی (مایع درمانی ،لولهگذاری نای ،تنفس مصگگگنوعی)،
اسگگگتفگاده از یوهیمبین با دوز  2/205میلیگرم بر کیلوگرم برای خنثی کرد اثرات زایالزین
در انسگا را در مواردی اورژانسگگی پیشگگنهاد کردهاند (سگگامانتا و همکارا  .)2992 ،از ر جایی
که اطالعات بسگگیار اندکی در خصگگوص اسگگتفاده از داروهای رلفا 0رگونیسگگت در انسگگا در
دسگترس اسگت ،فقو در صگورتی استفاده از این داروها توصیه میشود که بیمار به درما های
حمایتی معمو پاسخ ندهد.
نتیجهگیری

یک ماده افزودنی به مواد مخدر مانند ه روئین و کوکائین اسگگتفاده شگگده اسگگگت که ترکیب
این داروها منجر به تشگگدید عوارض جانبی از جمله دپرس شگگدید تنفسگگی و افزایش مرگ و
میر در مصگگگرفکننگدگگا میشگگگود .زایالزین یگک داروی بگالقوه خطرنگاک برای انسگگگا
محسگگوب میشگگگود که تا سگگا  0224حداقل  00مورد مرگ ناشگگگی از ر در منابع گزارش
شگگده اسگگت .البته با توجه به این که اندازهگیری زایالزین در رزمایشگگراههای سگگمشگگ ناسگگی
معمو نیسگت ،احتماال تعداد واقعی موارد مسگمومیت با زایالزین بسگیار باالتر است .م تأسفانه
در ایرا هیچ مطالعه ای در خصگوص میزا شگیوع سوءمصرف زایالزین در دسترس نیست و
احتمگاال بگه دلیگل عگدم انگدازهگیری ر در رزمگایشگگگرگاههای مواد مخدر در کشگگگور ،میزا
سگوءمصگرف زایالزین در ایرا ناشگناخته و مغفو مانده است .زایالزین یک داروی کنتر

1. non-narcotic
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درد ،درما بیخوابی یا به صگگورت تفننی نیز گزارش شگگده اسگگت .اخیرا از زایالزین به عنوا
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عالوه بر موارد مسگمومیّ ت غیرعمدی با داروی زایالزین ،سگوءمصرف این دارو برای تسکین
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شگگگده نیسگگگت و هیچ گونه نظارتی در خصگگگوص توزیع ،فروش و مصگگگرف ر وجود ندارد.
متأسگگفانه این دارو به سگگادگی و بدو نیاز به نسگگخه به افراد عادی عرضگگه میشگگود .با ید توجه
داشگگگت کگه در اکثر موارد مسگگگمومیگتهگای گزارش شگگگده مربوط به زایالزین اسگگگت که
ضگعیف ترین داروی رلفا 0رگونیسگگت محسگوب میشگگود (وصگگا  ،)2394 ،بدیهی اسگگت که
عوارض داروهای رلفا 0رگونیست جدیدتر به دلیل قدرت باالتر ،بسیار بیش تر خواهد بود.
به منظور کاهش موارد مسگگگمومیّت اتفاقی با داروهای دامپزشگگگکی باید به دامپزشگگگکا ،
تکنسگین های دامپزشگکی و دامدارا در خصگوص مخاطرات ناشی از تزریق تصادفی ،پاشیده
شگگگد بر روی مخاطات یا مصگگگرف خوراکی داروهای ررامبخش و بیهوشگگگی دامپزشگگگکی،
رموزش الزم داده شگگود .با پوشگگید دسگگتکش و اسگگتفاده از محاف های چشگگم و صگگورت
(عینگکهگای محگافظتی) می توا احتمگگا تمگاس اتفگاقی بگا دارو را کگاهش داد .در منگگاطق
دوردسگت ،در دسگگترس بود رنتاگونیسگگتهای اختصگاصگگی می تواند جا مصگگدوم را نجات

اطالعگات الزم در خصگگگوص اقگدامگات درمگانی الزم برای مقابله با تزریق یا مصگگگرف اتفاقی
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و مصگرف اتفاقی دارو توسگو انسگا می تواند مرگبار باشد .به عالوه الزم است در جعبه دارو
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دهد .برچسگب بطری داروها باید به وضگوح اخطار دهد که دارو برای مصگرف انسگانی نیس گت

دارو قرار داده شگگود .از طرف دیرر ،رگاهی داد به پزشگگکا بخش اورژانس در خصگگوص
ویژگیهای فارم اکولوژیک داروهای دامپزشگگگکی و نحوه درما و مراقبت از بیمار ،می توا
مخاطرات ناشگگی از مسگگمومیت اتفاقی با داروهای مذکور را به حداقل رسگگانید (فیفه.)2994 ،
برای این منظور الزم اسگگگت مرکز ملی اطالع رسگگگانی داروها و سگگگموم (سگگگامانه  )2492که
وظیفگه ارائه مشگگگاوره به مراکز درمانی ،اطالع رسگگگانی و ارتقاء رگاهی عمومی در زمینه دارو
و سگگگموم بگه عموم جگامعگه و گروههگای تخصگگگصگگگی را بر عهگده دارد ،اطالعگات کگافی در
خصگگوص نحوه مدیریت مسگگگمومیت با داروهای دامپزشگگکی ،به خصگگگوص داروهای رلفا0
رگونیسگت ،را در اختیار داشگته باشگند .هم چنین شایسته است از فروش بدو نسخه این دارو
در داروخگانگه هگای دامپزشگگگکی جلوگیری بگه عمگل رید .ممکن اسگگگت مصگگگرف داروهای
رنتگاگونیسگگگت برای خنثی کرد اثر داروهگای رلفا 0رگونیسگگگت قوی تر (مانند مدتومیدین،
دکس مدتومیدین ،دتومیدین و رامیفیدین) و با غلظتهای باالتر و به خصگگگوص در شگگگرایو
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 به نظر میرسد ارزیابی و. برای مصگرف انسگانی تایید نشگدهاند0از داروهای رنتاگونیسگت رلفا
تگائیگد داروی اتیپگامزو برای مصگگگرف انسگگگانی از نظر تگأمین ایمنی دامپزشگگگکا در موارد
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