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چکیده
زمینـه و هـدف :درمـان درد سـرطانی یـک مشـکل عمـده بـرای پرسـنل بهداشـتی درمانی اسـت .یکـی از مهمتریـن جنبههـای درد سـرطانی ،ارایه
مراقبتهـای تسـکین بخـش بـه بیمـاران اسـت .امـروزه مطالعـات مختلفـی اثربخـش بودن پچ پوسـتی فنتانیـل را نشـان دادهانـد .پچ پوسـتی فنتانیل
ممکـن اسـت بـا عـوارض ذیل همراه باشـد :خوابآلودگی ،گیجی ،خارش ،مشـکالت تنفسـی شـدید و تهدید کننده حیات و اسـهال .این عـوارض عمدتا
در  72سـاعت اول و هـر زمانـی کـه دوز دارو افزایـش پیـدا کند دیده میشـوند.
معرفـی بیمـار :در ایـن مقالـه مـا به معرفی سـه بیمـار میپردازیم که دچار اسـهال شـدید متعاقب مصرف پچ فنتانیل پوسـتی شـدند و ایـن در حالی
اسـت کـه هیچ کـدام از عوارض شـایع مرتبط با دارو در  72سـاعت اول دیده نشـدند.
واژههای كلیدی :پچ فنتانیل ،عارضه ناشایع ،بیمار سرطانی

مقدمه
ســرطان یــک بیمــاری شــایع و یکــی از علــل قابــل توجــه مــرگ
و میــر در کشــورمان اســت .یکــی از مشــکالت عمــده ایــن
بیمــاران درد قابــل توجــهای اســت کــه گاهــی اوقــات ضمــن
عــدم پاســخ درمانــی بــه داروهــای رایــج باعــث بــروز عــوارض
ناخواســته دیگــری میشــود( .)1درمــان درد ســرطانی یــک
مشــکل عمــده بــرای پرســنل بهداشــتی درمانــی اســت .یکــی
از مهمتریــن جنبههــای درد ســرطانی ،ارایــه مراقبتهــای

تســکین بخــش بــه بیمــاران اســت .امــروزه مطالعــات مختلفــی
اثربخــش بــودن پــچ پوســتی فنتانیــل را نشــان دادهانــد .پــچ
پوســتی فنتانیــل ممکــن اســت بــا عــوارض ذیــل همــراه باشــد:
خوابآلودگــی ،گیجــی ،خــارش ،مشــکالت تنفســی شــدید و
تهدیــد کننــده حیــات و اســهال .ایــن عــوارض عمدتــا در 72
ســاعت اول و هــر زمــان کــه دوز دارو افزایــش پیــدا کنــد دیــده
میشــوند(.)1

نویسنده مسئول :کریم همتی ،دانشیار بیهوشی ،فلوشیپ درد دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران
پست الکترونیکkhematy@gmail.com :
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بیمار :2
بیمــار دوم خانــم  45ســاله مبتــا بــه آدنوکارســینوم تخمــدان
بــا متاســتاز بــه کبــد بــود کــه در شــهریورماه  93در بخــش
انکولــوژی بیمارســتان رســول اکــرم(ص) بســتری شــدند .بیمــار
مــورد شــناخته شــده ســرطان تخمــدان از  3/5ســال قبــل
بودنــد .علــت مراجعــه بیمــار بــه بیمارســتان درد شــدید (معیــار
دیــداری درد بیــش از  )7ناشــی از متاســتازهای متعدد ســرطانی
بــه کبــد بــود .بیمــار بــا شــرایط فــوق در بیمارســتان بســتری تا
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

بیمار :3
بیمــار ســوم آقــای  55مبتــا بــه اســکواموس ســل کارســینوم
ریــوی از  2ســال قبــل بــود کــه از  6مــاه قبل متاســتاز به ســتون
فقــرات کمــری هــم بــه مشــکالت بیمــار اضافــه شدهاســت.
بیمــار در خــرداد مــاه  93در بیمارســتان رســول اکــرم(ص)
بســتری شــدند .بیمــار در بخــش انکولــوزی بیمارســتان
رســولاکرم (ص) بســتری شــدند تــا شــیمی درمانــی و درمــان
درد انجــام شــود .بــا توجــه بــه شــدت درد بــاالی بیمــار (معیــار
دیــداری درد بیــش از  )8و مشــاورهی انجــام شــده توســط
ســرویس انکولــوزی بــا بخــش درد بیمــار ویزیــت شــد .بــا
توجــه بــه عــدم پاســخ بیمــار بــه پتدیــن عضالنــی و متــادون
خوراکــی و بــا توجــه بــه شــرایط بالینــی بیمــار از فنتانیــل 25
میکروگرمــی در آغــاز بهعنــوان داروی ضــد درد اســتفاده شــد.
چهــارده ســاعت پــس از شــروع درمــان ضــد درد بیمار از اســهال
شــدید شــاکی بودنــد .بیمــار اجابــت مــزاج آبکــی بیــش از  8بــار
بــدون ســابقه قبلــی را ذکــر میکردنــد .بــا توجــه بــه شــکایات
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معرفی بیماران
بیمار :1
بیمــار اول یــک خانــم  17ســاله مبتــا بــه ســرطان دوطرفــه
پســتان بــا متاســتاز بــه ســتون فقــرات بــود کــه در خــرداد مــاه
ســال  93در بخــش خــون بیمارســتان رســول اکــرم (ص) تهران
بســتری شــد .بیمــار مــورد شــناخته شــده ســرطان پســتان از
 2ســال قبــل بودنــد .علــت مراجعــه بیمــار بــه بیمارســتان درد
شــدید (معیــار دیــداری درد بیــش از  )8بهعلــت متاســتاز بــه
ســتون فقــرات و ریــه بــود .بیمــار بــا شــرایط فــوق در بخــش
خــون بســتری تــا شــیمی درمانــی و درمــان درد صــورت
گیــرد .بعــد از مشــاورهی ســرویس انکولــوژی و بــا درنظــر
گرفتــن شــرایط بیمــار بــرای ایشــان از پچهــای پوســتی 25
میکروگرمــی در ناحیــه عضلــه دلتوییــد اســتفاده شــد .دوازده
ســاعت پــس از اســتفاده از پــچ فنتانیــل بیمــار دچــار اســهال
شــدید شــد .پــس از ویزیــت ،بیماردفــع اســهال آبکــی بیــش از
 10بــار را ذکــر میکردنــد .در تاریخچــه بیمــار ســابقه اســهال را
ذکــر نمیکردنــد .هیــچ کــدام از عــوارض دیگــر دارو دیــده نشــد.
بــا توجــه بــه مشــکالت بیمــار پــچ پوســتی فنتانیــل از ناحیــه
دلتوییــد برداشــته شــد .در  12ســاعت بعــدی بیمــار بهطــور
مرتــب ویزیــت شــد و کاهــش قابــل توجــه تعــداد دفــع بیمــار
و بازگشــت بهحالــت نرمــال دیــده شــد .بــا توجــه بهمحــدود
بــودن زمــان اســهال در ایــن مــدت از داروی ضــد اســهال بــرای
کنتــرل تعــداد دفعــات اجابــت مــزاج اســتفاده نشــد .بــا توجــه
بــه تــداوم درد بیمــار ،از انفوزیــون فنتانیــل وریــدی و آپوتــل
بــرای درمــان درد اســتفاده شــد.

ضمــن شــیمی درمانــی نســبت بــه درمــان درد اقــدام شــود .بــا
توجــه بــه مشــاورهی همــکاران بخــش انکولــوژی و بــا توجــه بــه
در نظــر گرفتــن شــرایط بالینــی بیمــار و عــدم پاســخ درمانــی
بــه پتدیــن عضالنــی ،از پچهــای پوســتی  50میکروگرمــی
در ناحیــه عضلــه دلتوییــد اســتفاده شــد 10 .ســاعت پــس از
اســتفاده از دارو ،بیمــار از دفــع بیــش از  8بــار اســهال آبکــی و
بــدون ســابقه قبلــی شــاکی بــود .هیچکــدام از عــوارض دیگــر
دارو دیــده نشــد .بــا توجــه بــه شــکایات بیمــار پــچ پوســتی از
ناحیــه دلتوییــد جــدا شــد .هماننــد بیمــار قبلــی در ویزیتهــای
 12ســاعت بعــدی کاهــش تعــداد دفعــات اجابــت مــزاج و بهبود
مشــکالت گوارشــی دیــده شــد .بــا توجــه بــه محــدود بــودن
زمــان اســهال در ایــن مــدت از داروی ضــد اســهال بــرای کنترل
تعــداد دفعــات اجابــت مــزاج اســتفاده نشــد .بــا توجــه بــه تــداوم
درد بیمــار ،جهــت کاهــش درد بــرای بیمــار بــاک شــبکه
هیپوگاســتریک فوقانــی انجــام شــد .بــا توجــه بــه کاهــش قابــل
توجــه درد بیمــار ،بــرای تــداوم درمــان ضــد درد ترامــادول روزی
یــک قــرص داده شــد.
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بحث
پــچ فنتانیــل ترانــس درمــال از ســال  1990توســط ســازمان
غــذا و داروی امریــکا تاییــد شدهاســت و امــروزه دربالــغ بــر 50
کشــور جهــان اســتفاده میشــود( .)1اســتفاده از پــچ فنتانیــل
ترانــس درمــال باعــث ازاد شــدن مــداوم و طوالنــی مــدت (تــا
 72ســاعت) داروی مخــدر میشــود .برخــی از ویژگیهــای
دارو کــه باعــث تحمــل بهتــر دارو توســط بیمــار ،موثــر بــودن
و ایمــن بــودن نســبی آن نســبت بــه ســایر داروهــا میشــوند
عبارتنــد از :عــدم نیــاز بــه تجویــز مکــرر دارو ،پیــک پالســمایی
کمتــر در مقایســه بــا ســایر روشهــا و عــدم وجــود متابولیســم
گــذار اول کبــدی( .)3،2در بیمــاران بــا درد ســرطانی ،تمایــل بــه
اســتفاده از ایــن دارو باعــث بــیدردی موثــر و طوالنــی مــدت
میشــود .چهــار شــکل دارویــی مختلــف از ایــن دارو وجــود
دارد کــه عبارتنــد از 75 ،50 ،25 :و  100میکروگــرم در ســاعت.
پــچ فنتانیــل بــرای رســیدن بــه ســطح پایــدار خونــی بــه یــک
زمــان  24تــا  72ســاعت نیــاز دارد و پــس از برداشــتن پــچ دارو،
جــذب فنتانیــل پوســتی باقیمانــده تــا چنــد ســاعت ادامــه
پیــدا میکنــد .پــس از برداشــتن پــچ فنتانیــل حــدودا 17
ســاعت طــول میکشــد تــا غلظــت پالســمایی دارو %50کاهــش
پیــدا کنــد .بنابرایــن تــا چندیــن ســاعت پــس از برداشــتن پــچ
دارو احتمــال تداخــل دارویــی بــا هوشــبرها ،خوابآورهــا و
مخدرهــای دیگــر وجــود دارد .بنابرایــن بالفاصلــه پــس از
برداشــتن دارو احتمــال تداخــات دارویــی از بیــن نمــیرود.
جــذب دارو بهمقــدار زیــادی تحــت تاثیــر جریــان خــون
ناحیــهای اســت کــه پــچ چســبانده شدهاســت .بنابرایــن

افزایــش دمــای ناحیــه بهعلــت تــب ،پتوهــای گــرم کننــده،
گرمــای محیــط ،اســتفاده از هوشــبرهایی کــه وازودیالتاســیون
میدهنــد بــا خطــر افزایــش جــذب سیســتمیک دارو همــراه
هســتند( .)5،4پــچ فنتانیــل تــا  72ســاعت دارو را آزاد میکنــد.
فنتانیــل یــک مخــدر صناعــی بــا اثــر بــیدردی کوتــاه اثــر
اســت( .)6ویژگیهــای منحصربهفــرد فنتانیــل عبارتنــد از:
مخــدر قــوی االثــر ( 75بــار قــوی تــر از مرفیــن) ،وزن مولکولــی
کــم ،محلــول در چربــی و قــدرت جــذب پوســتی باالتــر
نســبت بــه مورفیــن .ایــن ویژگیهــا باعــث اســتفاده مناســب
از شــکل پوســتی دارو میشــود .هــر پــچ فنتانیــل تــا 72
ســاعت غلظــت پالســمایی مناســبی فراهــم میکنــد .غلظــت
خونــی دارو بهتدریــج افزایــش پیــدا میکنــد و ایــن موضــوع
خطــر عــوارض را کمتــر میکنــد .متابولیتهــای فنتانیــل از
نظــر فارماکولوژیــک فعــال نیســتند و تحــت تاثیــر متابولیســم
گــذار اول کبــدی و یــا جــذب گوارشــی هــم قــرار نمیگیرنــد.
فنتانیــل بــا تمایــل بــاال و بهطــور اختصاصــی بــه گیرنــده مــو
یــک مخــدری اتصــال پیــدا میکنــد .بنابرایــن عــوارض نابجــای
ناشــی از فعــال شــدن گیرنــده مــو دو مثــل تهــوع ،اســتفراغ
و یبوســت کــه بــا مصــرف مورفیــن دیــده میشــود بــا ایــن
دارو دیــده نمیشــود .همچنیــن عــوارض ناشــی از تجمــع
متابولیتهــا هــم دیــده نمیشــود( .)6در هــر ســه بیمــار
معرفــی شــده مــا از پــچ فنتانیــل تولیــدی شــرکت کــرن فارمــا
فنتانیلــو ماتریکــس (اســپانول) بــا تاریــخ انقضــای پایــان ســال
 2015اســتفاده نمودیــم .اداره درد ســرطانی یکــی از اهــداف
طــب تســکینی اســت( .)7امــروزه تحقیقــات مختلفــی اثربخــش
بــودن آنالــژزی مخــدر در درمــان درد ســرطانی را نشــان دادهاند
کــه حداقــل باعــث میشــود اســتانداردهای مناســبی از طــرف
دولتهــا در ایــن زمینــه طراحــی و ب ـهکار گرفتــه شــود( .)8درد
یــک عالمــت شــایع و دردسرســاز اســت و یــک مشــکل عمــده
در بیمــاران ســرطانی اســت( .)9میــزان شــیوع درد در بیمــاران
ســرطانی  14تــا  % 100اســت و در  %70از بیمــاران در فــاز
حــاد بیمــاری اتفــاق میافتــد .براســاس مقــاالت منتشــر شــده
ایــن درد در  % 60-90از بیمــاران در مراحــل پیشــرفته ســرطان
اتفــاق میافتــد( .)10،11اغلــب بیمــاران ســرطانی در ســیر بیمــاری
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بیمــار پــچ پوســتی فنتانیــل از ناحیــه دلتویید برداشــته شــد .در
شــانزده ســاعت بعــد بیمــار چندیــن بــار ویزیــت شــد و کاهــش
قابــل توجــه تعــداد دفعــات اجابــت مــزاج و برگشــت بهحالــت
نرمــال دیــده شــد .بــا توجــه بهمحــدود بــودن زمــان اســهال
در ایــن مــدت از داروی ضــد اســهال بــرای کنتــرل تعــداد
دفعــات اجابــت مــزاج اســتفاده نشــد .بــا توجــه بــه تــداوم درد
بیمــار اســتفاده از مخــدر خوراکــی و تزریــق همزمــان پتدیــن
عضالنــی جهــت کنتــرل درد توصیــه شــد.
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نتیجهگیری
بــا توجــه بــه مطالــب ارایــه شــده در ایــن گــزارش مــوردی
مشــخص شدهاســت کــه پــچ فنتانیــل ممکــن اســت بــا عــوارض
شــدید گوارشــی همــراه باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه مکانیســم
دقیــق ایــن اســهال شــدید مشــخص نمیباشــد بررســی دقیــق
و کنــار گذاشــتن ســایر علــل بایســتی انجــام شــود .ایــن گزارش
مــوردی بهخوبــی مشــخص میکنــد کــه بــه هنــگام اســتفاده
از پــچ فنتانیــل بایســتی بیمــاران بهخوبــی تحــت نظــر گرفتــه
شــوند زیــرا یــک عارضــه ناشــایع مثــل اســهال میتوانــد قبــل
از ایجــاد ب ـیدردی مناســب تحمــل بیمــار را مختــل و مانــع از
ادامــه درمــان شــود.
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خــود بــه مصــرف مخــدر نیــاز دارنــد .کنتــرل درد ســرطانی در
اغلــب بیمــاران بــا آنالژزیکهــای خوراکــی انجامپذیــر اســت.
بــا ایــن حــال در برخــی از بیمــاران حتــی بــا دوز مناســب
خوراکــی درد کنتــرل نمیشــود.
علــت عمــده ایــن مشــکل بــروز عــوارض قبــل از ایجاد بـیدردی
مناســب و یــا عــدم ایجــاد بـیدردی مناســب علیرغــم افزایــش
ســریع و مناســب پلکانــی دوز دارو اســت .بــرای شناســایی
مناســب داروی مخــدری کــه تعــادل مناســبی بیــن اثــرات
و عــوارض هــم برقــرار شــود ممکــن اســت بــه تغییــر داروی
مخــدر نیــاز پیــدا شــود .در برخــی از بیمــاران عوارضــی مثــل
تهــوع ،اســتفراغ ،میوکلونــوس و خوابآلودگــی شــدید ممکــن
اســت قبــل از بــروز بـیدردی مناســب ایجــاد شــوند( .)11فنتانیــل
یــک داروی مؤثــر در کنتــرل پاسـخهای همودینامیــک بیمــاران
اســت .در مقایســه بــا ســایر مخدرهــا ،پــچ فنتانیــل بــا بـیدردی
مناس ـبتر وعــوارض کمتــری مثــل یبوســت ،تهــوع ،اســتفراغ،
میوکلونــوس ،دلیریــوم و خوابآلودگــی همــراه اســت .ایــن
دارو کیفیــت زندگــی بیمــار ســرطانی را بهبــود میبخشــد.

غلظــت ســرمی دارو بهتدریــج افزایــش پیــدا میکنــد و پیــک
غلظــت پالســمایی دارو  12-48ســاعت پــس از اســتفاده اولیــه
بهدســت میآیــد .براســاس تحقیقــات قبلــی انجــام شــده بــه
هنــگام تغییــر مقــدار داروی مــورد نیــاز از یــک دارو بــه داروی
دیگــر ممکــن اســت بــا مشــکالتی روبــرو شــویم(.)11

81

... عارضه ناشایع اسهال شدید همراه با مصرف پچ پوستی فنتانیل

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 22:27 IRDT on Monday June 25th 2018

Burton AW, Toro MP, et al. A systematic review of
randomized trials on the effectiveness ofopioids for
cancer pain. Pain Physician 2012 Jul;15(3): 39-58.
8. Christo PJ, Mazloomdoost D. Cancer pain and
analgesia. Ann N Y Acad Sci 2008 Sep;1138:278-98.
9. Keefe FJ, Abernethy AP, C Campbell L. Psychological
approaches to understanding and treating disease
related pain.Annu Rev Psychol 2005;56:601-30.
10. ESMO Guidelines Working Group, Jost L.
Management of cancer pain:ESMO Clinical
Recommendations. Ann Oncol 2007 Apr;18 Suppl
2:92-4.
11. Nomura M, Kamata M, Kojima H, Hayashi K, Kozai
M, Sawada S. Six- versus12-h conversion method
from intravenous to transdermal fentanyl in chronic
cancer pain: a randomized study. Support Care
Cancer 2011 May;19(5):691-5

1394  زمستان،2  شماره،6  دوره،فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد

82

Winter 2016, Vol 6, NO 2

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 22:27 IRDT on Monday June 25th 2018

An uncommon complication of Severe diarrhea with transdermal fentanyl
patch in cancerous patients: case series
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Abstract
Aims and background: Cancer pain is a major problem for the health care providers. One of the most
important aspects of cancer pain is palliative care management. Recently, different research finding shows
the efficacy of opioid analgesics such as fentanyl transdermal patch in chronic pain management.Transdermal
Fentanyl patches may cause side effects such as drowsiness, dizziness, itching, life-threatening or serious
breathing difficulties and diarrhea, mainly during the first 72 hours of patient’s treatment initiation and any
time when the drug’s dose is increased.
Case report: We report three cases of severe diarrhea associated with Fentanyl patches during the first 72
hours of patient’s treatment, however no other common side effect of this drug was observed in these patients..
Keywords: Fentanyl patch, uncommon complication, cancerous patients
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