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چکيده

ميوکاردیت دارویي عارضه ش��ناخته ش��ده برخي از داروهاي مورد مصرف و یا س��وء مصرف و س��موم مي باشد. داروها یا به طور مستقيم و یا با 
واس��طه فعال نمودن واکنش هاي آلرژیک موجب آس��يب به عضله قلب مي شوند. از عوارض کمتر شناخته و بحث شده ميوکاردیت دارویي مرگ 

ناگهاني است که گزارش یک مورد آن خواهد آمد.
در زمس��تان س��ال93 جس��د مرد 27 ساله اي در ماشين شخصي اش یافت و با ظن به قتل یا خودکشي به پزشكي قانوني جهت تعيين علت فوت 
انتقال داده مي ش��ود. متوفي س��ابقه مصرف الكل و داروهاي اعصاب و روان و خودکشي با ترامادول داشته است . کالبدگشایي فاقد شواهدي دال 
بر مرگ ناش��ي از قتل و یا علل طبيعي دیگر بوده و در آزمایش��ات س��م شناسي نيز دارو یا سم در حد قابل کشف یافت نگردید. یافته هاي آسيب 
شناسي شامل ارتشاح آماسي غني از ائوزینوفيل در بافت بينابيني توام با ميوسيتوليز و ارتشاح آماسي دور عروقي در بافت ميوکارد، استئاتو- نكروز 

در هپاتوسيت ها و شواهد تغييرات دژنراتيو پراکنده در سلول هاي پورکنژ مخچه و برخي جسم سلولي نورون هاي قشر مغز مي باشد  .
در جمع بندي نتایج حاصل از یافته هاي هيس��توپاتولوژي و نيز با در نظر گرفتن س��وابق دارویي متوفي علت مرگ ميوکاردیت دارویي - افزایش 
حساس��يتي پيش��نهاد و هم چنين با توجه به ش��واهد ميكروسكوپي نوري دال بر هيپوکس��ي در مغز و مخچه که به معني ازمان یافتن فرایند مرگ 
ميباش��د لذا احتمال مرگ ناش��ي از جنایت منتفي اس��ت.  ازاین رو توصيه مي شود در تعيين علت مرگ س��ابقه مصرف یا سوء مصرف داروها و 

عوارض توکسيک آن ها نيز در نظر گرفته شود.
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مقدمه

مرگ ناگهان��ي و غیر منتظره از لحاظ تعریف و تشخیص محل مناقشه 
بسی��اري است و تا کنون تعریف جامع��ي از آن ارائه نشده است. با این 
وجود تعریف آن بر پایه فاصله زماني بین شروع عالئم و وقوع مرگ در 
مجام��ع علمي مقبولیتي عام یافته است. براین اساس سازمان بهداشت 
جهاني در ویرایش دهم طبقه بندي بین المللي بیماري ها1 آن را مرگي 
غیر خشونتي، غیر حادثه اي و غیر منتظره در فردي به ظاهر سالم که 
ظ��رف کمتر از 24 ساعت از شروع عالئم به وقوع بپیوندد تعریف نموده 
اس��ت )2و1(. حال آن که این زمان در خص��وص مرگ هاي ناگهاني با 
1. International Classification of Disease (ICD-10)  

منشاء قلبي کمتر از یك ساعت تعریف و پذیرفته شده است )13(.
ح��وادث قلبي عروقي به وی��ژه آریتمي و انفارکتوس حاد میوکارد و نیز 
حوادث عروقي مغز در ردیف شایع ترین )60-85%( علل مرگ ناگهاني 
است )4و3(. میوکاردیت از علل کمتر شناخته و بحث شده در مرگ هاي 
ناگهان��ي است )7(. چ��را که در مواردي مخفیان��ه و بدون عالئم واضح 
بالیني به پیش میرود و لذا شیوع آن در مطالعات مختلف پس از مرگ 
متف��اوت و از ح��دود 9 تا 12% در بالغین بی��ش از 35 سال و تا حدود 
42% در سنین کمتر از 30 سال گزارش شده است )13و8و6و5(. اما در 
بررسي سیستماتیكي ک��ه در سال 2000 انجام شد، میوکاردیت عامل 
حدود 20% از مرگ هاي غیر منتظره و ناگهاني با منشاء قلبي در بالغین 

کمتر از 40 سال گزارش شده است )6(.
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اگرچ��ه ویروس ها شایع ترین علت میوکاردیت مي باشند اما سایر عوامل 
عفوني مث��ل باکتري ها، قارچ ها، انگل ه��ا و بیماري هاي سیستمیك به 
وی��ژه بیماري هاي اتوایمیون و نیز داروها و سم��وم را نباید از نظر دور 
داش��ت. در جدول )1( گروهي از داروه��ا و توکسین هاي شناخته شده 

مرتبط با میوکاردیت سمي آورده شده است )15و12و9و6(.
ب��ه دلیل طیف گسترده و متغیر تظاه��رات بالیني میوکاردیت از تنگي 
نفس و درد قفس��ه صدري که ممكن است به طور خودبه خود و بدون 
درم��ان بهبود یابد تا ش��وک کاردیوژنیك و م��رگ ناگهاني )14و12(، 
تشخی��ص آن بسی��ار چالش برانگی��ز و وابسته به ظ��ن بالیني و انجام 
اقدامات تشخیص��ي است )5( و البته در موارد منجر به فوت اتوپسي و 
بررسي بافت قلب با به کارگیري تكنیك ها و معیارهاي هیستوپاتولوژیك 
مي تواند تشخیص میوکاردی��ت و حتي در مواردي عامل سبب ساز آن 

را روشن سازد )11( .
داروه��ا عمدتاً با دو مكانیسم سب��ب آسیب بر عضله قلب مي شوند: 1- 
اث��ر توکسیك مستقیم که مي تواند ب��ه دو شكل: الف: به طور حاد و به 
سرع��ت سب��ب آسیب به عضله قلب شود و ب: ب��ا اثرتجمعي و به طور 
بطئي باع��ث درگیري میوکارد شود که داروهای��ي مثل آنتراسایكلین، 
سیكلوفسفامای��د، فني توئین، آمفتامین و کوکائی��ن در این گروه قرار 
دارند. 2- با واسطه برانگیختن یك واکنش افزایش حساسیتي )آلرژیك( 
منج��ر ب��ه میوکاردیت شون��د که در این گ��روه داروه��اي ضد تشنج، 
ض��د افسردگي سه حلق��ه اي، کلوزاپین و اکثر آنت��ي بیوتیك ها )مثل 
سولفانامیده��ا، پني سیلین، آمپي سیلین، کلرآمفنیكل و تتراسایكلین( 

جاي دارند )26و23(. 
ب��ه طور اختص��ار یافته ه��اي هیستوپاتول��وژي آسیب عضل��ه قلب در 
مسمومیت ه��اي شیمیایي و دارویي به یك��ي از اشكال زیر خواهد بود: 
1.میوکاردیت توکسیك2  2- میوکاردیت دارویي- افزایش حساسیتي3 
3- کاردیومیوپات��ي اتساعي4  4- کاردیومیوپاتي محدود کننده5 توام با 
فیبروز آندومیوکاردیال 5- سندرم هاي شبه لوپوسي6 6- واسكولیت هاي 
نكروزان و غیر نكروزان7 )11و10(. تخمین زده مي شود که میوکاردیت 
زمینه س��از اغلب موارد کاردیومیوپاتي ه��اي اتساعي ایدیوپاتیك است 
که  در حال حاضر نیزشایع ترین علت پیوند قلب تلقي مي شود )12(. 

پاتوفیزیول��وژي مرگ ناگهاني در میوکاردیت ب��ه ویژه آن ها که از نظر 
بالیني فاقد عالمت یا مخفي8 تلقي مي شوند مي توانند عمدتاً ناشي از دو 
فراین��د غیر قابل پیش بیني و پیشگیري باشند. 1- با درگیري راه هاي 
هدایت��ي قلب تبادل سیگنال هاي الكتریكي بین دهلیزها و بطن ها را به 
ط��ور نسبي یا کامل قط��ع و منجر به برادیكاري و یا بلوک کامل قلبي9  
ش��ود. 2- با درگیري پارانشیم عضالني قلب به ویژه بطن چپ منجر به 

2. Toxic Myocarditis
3 .Drug-Induced Hypersensitivity Myocarditis
4. Dilated Cardiomyopathy
5. Restrictive Cardiomyopathy with endomyocardial fibrosis
6 .Lupus like syndrom  
7 .Necrotizing/non-necrotizing Vasculitis
8 .Subclinical
9. Complete heart block

آریتمي ه��اي کشنده یا فیبریالسیون بطني شود. الزم به توضیح  است 
ک��ه م��رگ ناگهاني مي تواند هم در فاز حاد ی��ا فعال و هم پس از برون 
رفت از آن و در فاز ترمیم رخ دهد، که گفته شده میوکارد آسیب دیده 
و آزرده از ارتش��اح آماسي، ادم بینابیني، نكروز سلولي، و بافت فیبروي 

جانشین بسیار ناپایدار و مستعد آریتمي کشنده است )13(.
هدف این نوشتار گزارش مرگ ناگهاني و غیر منتظره مرد جواني است 
ک��ه در ب��دو نظر مشكوک به خودکشي و یا دگرکش��ي )قتل( بوده، اما 
در بررسي ه��اي فارنسیك علتي جنای��ي براي حدوث مرگ یافت نشده 
است. لذا پرونده دو نوبت در جلسه مشورتي پزشكان  طرح اما به دلیل 
حساسی��ت و پیچیدگي آن روانه تصمیم گی��ري در کمیسیون مرکزي 
سازم��ان پزشكي قانوني مي گ��ردد. در این جلسه بررس��ي همه جانبه 
پرونده منجر به تشخیص قریب به یقین مرگ ناگهاني از منشاء قلبي و 
به علت ن��وع خاصي از میوکاردیت دارویي - افزایش حساسیتي تعیین 

مي گردد که گزارش مبسوط آن در ذیل خواهد آمد.   

گزارش مورد
در زمست��ان س��ال 1393 جسد مردي 27 ساله ک��ه از مدخل دهان و 

جدول 1ـ داروها و سموم عامل ميوکارديت

Dopamine
Aminophylline
Trastuzumab
Antibiotics (penicillin, sulfon-
amides, tetracyclines, ampicillin, 
chloramphenicole)
Loop and thiazide diuretics (hydro-
chlorothiazide)
Spirnolactone
Methyldopa
Vaccines (tetanus toxoid, smallpox)
Dobutamine
Epinephrine and norepinephrine 
Phenylpropanolamine
Ephedrine 
Cyclophosphamide
5-Fluorouracil 
Ferrous sulfate
Interleukin 
Clozapine
Antiphlogistics 
(mesalamine,Indomethasine)

Drugs:
Amphetamines
Methamphetamines
Cocaine 
Marijuana
Tramadol
Alcohol 
Tricyclic antidepressants 
(Amitriptyline)
Perphenazine
Acetazolamide
Benzodiazepines
Carbamazepine
Cholorthalidone
Diphenylhydantoin
Phenothiazines
Oxyphenbutazone
Phenylbutazone
Anthracyclines
Cytoxan
Lithium 

Heavymetals: Arsenic, Cop-
per, Iron, Lead

Physical agents: Electric 
shock, Hyperpyrexia, Radia-
tion

Phosphorus
Scorpion, snake and spider bites
Bee and wasp stings

Miscellaneous:
Sodium azides
Carbon monoxide
Inhalants 
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بین��ي وي کف خونابه اي خارج و در صندلي عقب ماشین شخصي اش 
ک��ه در خیابان پارک شده بود توسط نیروي انتظامي  یافت و با ظن به 
خودکش��ي یا قتل  به پزشكي قانوني انتق��ال یافته است. در سابقه وي 
مص��رف داروهاي اعصاب و روان )ب��ا تجویز روان پزشك( و مصرف الكل 
و اق��دام به خودکشي با دارو )ترامادول( و بستري در کمپ ترک اعتیاد 
قابل ذکر است . متوفي شب قبل از فوت به منزل یكي از دوستان خود 
مراجع��ه و به گفته ایش��ان حال عمومي وي خ��وب و بدون شكایت از 
مشك��ل جسماني خاصي  در اتاقي ب��ه تنهایي خوابیده و صبح روز بعد 
ف��وت شده یافت شده اس��ت. ازآن جا که بستگان ظن قوي به قتل وي 
داشتن��د صاح��ب خانه اي که وي درآن جا ش��ب را گذرانده  به عنوان 

متهم به قتل تحت پیگرد مقامات قضایي قرار مي گیرد. 
درمعاینه جسد مرد جواني با وزن تقریبي 70 کیلوگرم و قد 175 سانتي 
مت��ر، جمود نعشي در حال اضمحالل، لیویدیته در خلف تنه و اندام ها، 
فساد نعشي به صورت ماربلینگ سرو صورت و قست فوقاني تنه، خروج 
خونابه از دهان و بیني،  تورم سر و صورت،  کبودي و تورم پلك فوقاني 
راست، بریدگي ه��اي سطحي عمدتاً در حال التیام در اندام هاي فوقاني 
و در تنه و در کالبد گشایي حفره ات جنبي و پریكارد محتوي مقداري 
مای��ع، ریه ها محتقن و ادماتو و عروق و راه ه��اي هوایي در عناصر ناف 
ریه ها فاقد ترومبوز و یا جسم خارجي بود. وزن قلب حدود 400 گرم،  
ضخام��ت دیواره بطن راست حدود 4 میلیمت��ر و ضخامت دیواره بطن 
چ��پ 13 میلیمتر، محیط و ضخامت لت هاي دریچه اي در حد طبیعي 
و در مدخل آئورت و عروق کرونر پالک آتروم و لخته یافت نشد و عروق 
کرون��ر در تمام مسیر از مدخل تا شاخه ه��اي انتهایي تر بررسي و آترو 
اسكل��روز و ترومبوز در آن ها یافت نشد.  بافت کبد به ظاهر رنگ پریده 
و طح��ال، پانكراس، کلیه ها، آدرنال ه��ا و لوله هاي گوارشي فاقد ضایعه 
ظاه��ري بود. وزن مغز حدود 1330 گرم،  عروق سطحي مغز پرخون و 
در سطوح برش نماي بطن ها و هسته هاي قاعده اي مغز در حد طبیعي 
اس��ت و در هیچ یك از اندام ها و تنه، قفسه سینه و جمجمه شكستگي 
استخوان��ي و در ارگان ه��اي داخلي و حلق و حنج��ره خونریزي یافت 

نگردید. شواهدي از آثار تدافعي نیز در جسد یافت نگردید .
آزمایش��ات انجام شده بروي مایع��ات و ترشحات بدن سم یا دارویي در 
حد قابل کشف یافت نش��د. بررسي هاي میكروسكوپي حاکي از  نكروز 
کانون��ي و استئاتوز ماکرو و میك��رو وزیكولر هپاتوسیت ها به طور نسبتاً 
منتشر، هم چنین ارتشاح آماسي تك هسته اي و ائوزینوفیل در برخي 
فضاهاي پ��ورت و در اطراف هپاتوسیت هاي نك��روزه و گسترش آن به 
فضاه��اي سینوزوئیدي  است )شك��ل 1(. احتقان عروقي و خیز منتشر 

پارانشیم حبابچه اي و اتلكتازي هاي لكه اي در ریه مشهود بود. 
درمقاط��ع تهیه شده از باف��ت قلب ارتشاح نسبت��اً گسترده سلول هاي 
آماس��ي تك هست��ه اي عمدتاً متشك��ل از لنفوسی��ت، پالسما سل و 
لكوسیت هاي چن��د هسته اي به ویژه ائوزینوفی��ل و به میزان کمتري 
در حاشی��ه برخي شریانچه ها و وریدچه هاي داخل میوکاردي مشهود 
اس��ت )شكل A,B-2(. گرفتاري آماسي نیز در پریكارد احشایي وجو د 

داشت  ام��ا آندوکارد فاقد چنین گرفتاري است. میوسیتولیز کانوني به 
شكل واکوئل دار شدن سیتوپالسم و یا نامنظم شدن حاشیه میوست ها 
در نواح��ي تراکم آماسي قابل مالحظه است اما نكروز سلولي و از میان 
رفت��ن هسته سلول مشاهده نشد )شكل C-2(. ادم همراه با کانون هاي 
پراکن��ده خونریزي در بافت بینابیني میوک��ارد وجود داشت اما نواحي 
ترمیم و یا جایگزیني بافت میوکارد با بافت گرانوالسیون و فیبروز و نیز 

سلول ژانت و ضایعات گرانولوماتوز در هیچ یك از مقاطع یافت نشد.
یافته هاي هیستوپاتولوژي مغز و مخچه شامل تغییرات دژنراتیو به طور 
پراکنده در سلول هاي پورکنژ مخچه و برخي از اجسام سلولي نورون هاي 
قشر مغز به شكل پیكنوز هسته و تراکم و هیپرائوزینوفیلي سیتوپالسم  
(Red Neurone) همراه با ادم خفیف در پارانشیم و فضاهاي دور عروقي 

اس��ت )شكل-3و4(. این یافته ها نشانگر آسیب هیپوکسیك در دستگاه 
عصبي مرک��زي مي باشد. لذا تشخیص نهایي عل��ت مرگ، میوکاردیت 
افزایش حساسیتي دارویي پیشنهاد که منجر به آسیب هیپوکسیك در 

قشر مغز و مخچه شده است.

بحث و نتيجه گيري

اگرچه میوکاردیت یك بیماري شناخته شده و التهابي عضله قلب است 
اما تشخی��ص هیستوپاتولوژیك آن به ویژه در بیوپسي آندومیوکاردیال 
تاکن��ون  بسیار بحث انگیز بوده است. ت��الش زیادي براي استقرار یك 
معی��ار مورد قبول توس��ط همه صاحب نظران ص��ورت گرفته  و براین 
 (Standard 1984 اساس معیار کم و بیش پذیرفته شده داالس در سال
(Dallas Pathological Criteria که الزمه آن انفیلتراي آماسي با یا بدون 

نكروز میوسیتي در رنگ آمیزي متداول هیستوپاتولوژیك است بنا نهاده 

ــر هپاتوســيت ها  ــتئاتوز ميکــرو و ماکروزيکول شــکل 1: اس
ــش( و حضور  ــوکال )فل ــا(، نکــروز ف ــر فل ه )س
سلول هاي آماســي در اطراف سلول هاي نکروزه و 

 )X40(سينوزوئيدها
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شد. البت��ه بیان جزییات دقیق تري از نوع انفیلتراي آماسي )لنفوسیت، 
ائوزینوفی��ل، نوتروفیل، سلول ژانت یا مخلوطي از آن ها(، شدت انفیلترا 
)خفی��ف، متوسط و یا شدی��د( و نیز الگوي توزیع آن )کانوني، منتشر و 
یا ملحق شونده ( در هر گزارشي از میوکاردیت توصیه شده چرا که در 
بسی��اري از موارد مي تواند راهنم��اي عامل اتیولوژیك آن باشد. به طور 
مثال انفیلت��راي لنفوسیتي  در میوکاردیت هاي ویروسي و بیماري هاي  
کالژن واسكوالر، ارتشاح ائوزینوفیلي در میوکاردیت افزایش حساسیتي، 
حضور نوتروفیل ها یا مخلوطي از آن ها در عفونت باکتریایي و سلول هاي 

ژانت در میوکاردیت ایدیو پاتیك و  سارکویدوزیس باشد )11و9(.

شــکل A-2 : ارتشاح آماسي منتشــر و ادم در بافت بينابيني 
)x10( ميوکارد

شکل B-2 :ارتشاح آماسي دور عروقي با حضور ائوزينوفيل ها 
 )x40(در بافت بينابيني ميوکارد

شکل C-2 : ميوسيتوليز کانوني )سر فلش(، ادم، خونريزي هاي 
پتشيال و ارتشاح آماسي به ويژه ائوزينوفيل )فلش( 

)x40( در بافت بينابيني

شــکل3: چروکيدگي و هيپرائوزينوفيلي سيتوپالســم همراه با 
پيکنوز و محو شــدن هسته در يکي از اجسام سلول 

 )x40(در قشر مغز )نوروني )فلش

شکل 4: دو سلول پورکنژ در حد فاصل اليه گرانولر و مولکولر 
مخچه که سيتوپالســمي متراکم، هيپرائوزينوفيل با 

)x40( محو شدگي کامل هسته را نشان مي دهند

گزارش یك مورد نادر از مرگ ناگهاني در زمينه ميوكاردیت دارویي- افزایش حساسيتي
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اف��زون بر این ه��ا هر ی��ك از ان��واع میوکاردیت ممكن اس��ت ویژگي 
مورفولوژی��ك خاصي داشته باشد که در خص��وص میوکاردیت افزایش 
حساسیت��ي - داروی��ي معی��ار هیستوپاتولوژیك شام��ل ادم و ارتشاح 
آماس��ي با ارجحیت  ائوزینوفیل در بافت بینابیني میوکارد، کانون هایي 
از میوسیتولیز به شكل واکوئل دار شدن و از هم گسستگي سیتوپالسم، 
ب��ي نظمي در غشاء سلولي و ارتشاح آماس��ي دور عروقي بدون شواهد  
ترمی��م بافتي است. حضور گست��رده ائوزینوفیل ها مط��رح کننده یك 
واکن��ش الرژیك  وابسته ب��ه دارو است که توسط واسطه هاي شیمیایي 
هدایت شده و منجر به یك واکنش افزایش حساسیت تاخیري مي شود 
)15(. البت��ه ای��ن یافته ها ممكن اس��ت در میوکاردیت ه��اي ناشي از 
بیماري هاي سیستمیك مثل سندرم هیپرائوزینوفیلي، واسكولیت چرچ 
اشت��راوس، کانسرها و یا حتي بیماري هاي انگلي، آمیبي و گرانولوماتوز 
نی��ز دیده شود. اما افتراق آن توسط نك��روز وسیع کاردیومیوسیت ها و 
اسك��ار گسترده و حتي یافت��ن عامل پاتوژن )مثل انگل( و  سلول ژانت 

در میوکارد امكان پذیر مي گردد )26و15(.
میوکاردی��ت داروی��ي افزایش حساسیتي اولین ب��ار در حدود 70 سال 
پی��ش در سال 1942 توس��ط French, Weller  و ب��ه دنبال درمان با 
سولفانامیدها گزارش شد )20(. با این وجود به نظر مي رسد که این نوع 
میوکاردیت از نظر بالیني هنوز کمتر تشخیص داده مي شود و تشخیص 
آن ه��م چنان وابسته به بررسي عضله قلب  پس از اتوپسي و یا بررسي 
هیستوپاتولوژیك قلب ه��اي بیرون آورده شده جهت جایگزیني10 باشد 

.)21(
در مطالع��ه دیگ��ري در سال 1980 که توس��ط Fenoglio  و همكاران 
انجام شد بایگاني انستیتو پاتولوژي ارتش آمریكا11 در دپارتمان عوارض 
محیط��ي و دارویي مورد جستجوي تم��ام موارد اتوپسي قرار گرفت که 
واکنش افزایش حساسیت دارویي در آن ها به ثبوت رسیده  و از حدود 
150 م��ورد موجود  24 مورد آن ناش��ي از میوکاردیت دارویي-افزایش 
حساسیت��ي تشخیص داده شده بود. از ای��ن تعداد حداقل 20 مورد ان 
ب��ا مرگ ناگهاني توام بوده است که م��رگ 10 بیمار به طور ناگهاني و 
غی��ر منتظره در خانه و یا محل ک��ار اکثراً بدون عالمت بالیني واضحي 
رخ داده اس��ت . در این بررسي داروهاي مص��رف شده توسط قربانیان 
شام��ل ایندومتاسین، پني سیلی��ن، هیدروکلرتیازید، متیل دوپا،  آمي 
تریپتیلین، اکسي فن بوت��ازون، کاربامازپین و غیره بوده و نویسندگان 
چنین نتیجه گیري مي کنند که زمان در میوکاردیت افزایش حساسیتي 
بسی��ار حیاتي است چرا ک��ه اکثریت بیماران ب��دون عالیم واضحي از 
بي کفایتي عملكردي قلب و به طور ناگهاني فوت مي کنند و گمان براین 
است که مرگ ناگهاني ثانویه به اریتمي بطني است  اگرچه مدرک قابل 

استنادي در خصوص این تئوري تا کنون ارائه نشده است )15(. 
م��وارد مشابه��ي از میوکارددیت داروی��ي در درمان اخت��الالت رواني 
)اختالالت دو قطبي، اسكیزوفرني و سایكوز مزمن( با مصرف کلوزاپین، 
آم��ي تریپتیلین، پرفنازین و کلرپرومازی��ن در دو مرد جوان 20 و 29 
10 .Heart transplantation
11 .AFIP

سال��ه و دو خان��م 66و 67 سال��ه به طور موردي گ��زارش که منجر به 
فوت گردیده اس��ت )9و17و18و19(. یك گروه از محققین استرالیایي 
طي یك دهه )1993 ت��ا 2003( حدود 116 مورد میوکاردیت مرتبط 
ب��ا مص��رف کلوزاپی��ن را بررسي و به ای��ن نتیجه رسیدن��د که  عالیم 
میوکاردیت دارویي بسیار متنوع و غیر اختصاصي است و حدود 0/7 تا 
1.2 % از مصرف کنندگان دارو ممكن است دچار عوارض مرگ بار اینوع 

میوکاردیت دارویي  شوند )22(. 
ام��روزه سوء مصرف م��واد و داروها به ویژه آن ها که به طور شیمیایي و 
ترکیبي تهیه مي شوند به مهم ترین معضل بهداشتي جوامع بشري بدل 
شده است. از طرفي تنوع و گستردگي طیف داروهاي مورد سوء مصرف 
و از طرف دیگر دسترسي سریع و ارزان به این داروها تنها مصرف را در 
یك دهه اخیر حدود  10 برابر افزایش داده است. آمارها نشان مي دهد 
ک��ه  مصرف مواد مخدر سنتي کمتر از 10% و داروهاي مصنوعي بیش 

از 85% بازار  مصرف این مواد را شامل مي شود )24و16(.
 شیوع مصرف هم زمان دو یا چند دارو در این گروه )مصرف کنندگان 
مخدرهاي سنتي و سنتتیك( نیز قابل مالحظه است.  مت آمفتامین و 
ترکیبات آن که در بازار سیاه  معروف به “شیشه” است جزو شایع ترین 
داروهاي روان گردان و مورد سوء مصرف در سرتاسر دنیا مي باشد. این 
م��اده که به راحتي در چربي حل مي ش��ود و از سد خوني مغزي عبور 
مي نمای��د تاثیر تخدیري به مراتب قوي تري از همتایان خود بر سیستم 
عصبي مرک��زي دارد )25و24(. عوارض ناش��ي از سوءمصرف این دارو 
مح��دود به سیستم عصب��ي نیست بلكه  ارگان ه��اي مختلفي از جمله 

گردش خون سیستمیك را نیز درگیر مي کند.
در مطالع��ات جداگانه اي که توس��ط Kaye& Won و همكارانشان در 
سال ه��اي 2007و 2013 ب��ر روي عوارض قلبي عروق��ي متامفتامین  
انج��ام شد تاثیر مستقی��م و سمي متامفتامین برقل��ب را ناشي از آزاد 
شدن مقادیر زیاد کاته کوالمین ها و وازواسپاسم عروق داخل پارانشیمي 
و ب��ه دنبال آن ایسكمي و آسیب ب��ه کاردیومیوسیت ها عنوان نمودند.  
مضاف��اً این که مصرف هم زمان الكل و کوکایین و دیگر داروهاي مورد 
سوء مصرف در آن ها زیاد و موجب تشدید عوارض فوق نیز خواهد شد. 
شدت آسیب میوکارد ناشي از مصرف متامفتامین در زمینه بیماري هاي 
قلب��ي تشدید شده و مهم تر این که این ع��وارض تنها محدود به مدت 
زم��ان مصرف متامفتامین نیست بلكه حت��ي پس از قطع مصرف ادامه 
یافت��ه و ممكن است منجر به آسیب هاي مزم��ن و کشنده قلبي شود. 
اگرچه در خصوص سوء مصرف داروها و عوارض آن ها تاکنون مطالعاتي 
انجام ش��ده اما در برابر گستردگي و تنوع فزاین��ده آن ها ناچیز به نظر 

مي رسند و ابهامات زیادي در این زمینه هنوز باقي است )16و25(.
در گزارش م��رگ ناگهاني جوان 27 ساله که ش��رح آن گذشت سابقه 
مص��رف داروهاي اعصاب و روان، مصرف الك��ل و اقدام به خودکشي با 
داروي ترامادول ذکر شده است. در این مورد ریسك فاکتورهاي دارویي 
زی��ادي به دلیل تنوع داروهاي مصرف��ي توسط قرباني را مي توان عامل 
سبب ساز میوکاردیت داروی��ي دانست اگرچه  نمي توان داروي خاصي 
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را به دلیل نتایج منفي سم شناسي نشانه گرفت اما در لیست داروهایي 
ک��ه در جدول )1( آمده مت آمفتامین، ترامادول، الكل و دیگر داروهاي 
روان گردان به عنوان محتمل ترین عوامل سبب ساز در نظر گرفته شده 
اند. یادآوري مي شود ک��ه یافته هاي میكروسكوپي کبد به شكل تجمع 
چربي در سلول ه��اي کبدي )استاتوز( و نك��روز پراکنده هپاتوسیت ها 
)استئاتو- نكروز( مي تواند به ظن قوي مطرح کننده آسیب کبدي ناشي 
از مص��رف الكل، دارو و یا سایر سموم نیز باشد. یافته اخیر در کبد پایه 
ارتب��اط میوکاردیت از منشاء دارویي را به مراتب نسبت به دیگر عوامل 
میوکاردیت تقویت مي نماید لذا تشخیص میوکاردیت دارویي- افزایش 
حساسیت��ي براساس شواه��د میكروسكوپي در کبد و عضله قلب که در 

فوق ذکر شد و مطابقت آن با سوابق دارویي وي پیشنهاد گردید.
مهم ت��ر این که شواهد میكروسكوپ��ي آسیب هیپوکسیك در بافت هاي 
مغ��ز و مخچه  به شكل تغیی��رات دژنراتیو در سلول هاي پورکنژ مخچه 
و برخ��ي جس��م سلولي نورون ه��ا در قشر مغز حكای��ت از  هیپوکسي 
نسبت��اً طوالن��ي در جریان اختالل خون رساني به مغ��ز دارد که به این 
ترتیب مي ت��وان چنین استنتاج نمود که  فرایند مرگ یا نزع در زماني 
طوالني ت��ر و حداق��ل حدود یك ت��ا  دو ساع��ت رخ داده است چرا که 

تشكی��ل یافته هاي میكروسكوپي آسی��ب هیپوکسیك در مغز و مخچه 
و قاب��ل روئیت شدن آن ها در میكروسك��وپ نوري حداقل به حدود دو 
ساع��ت زمان نی��از دارد )27( ، به عبارت دیگر در این مورد قرباني طي 
درگیري عضله قل��ب رفته رفته دچار بي کفایتي خون رساني به ارگان 
حیاتي مغز و ب��ه دنبال آن آنسفالوپاتي هیپوکسیك شده است که این 
یافته اخیر در قتل یا دگرکشي  به دلیل مرگ سریع قرباني هرگز شكل 
نمي گی��رد یا به عبارت دیگر مغز و مخچه فرص��ت بروز تغییرات بافت 

شناسي فوق را نمي یابند.
اگرچ��ه  محدودیت این مطالع��ه در عدم تعیین دقیق دارو یا سم عامل 
میوکاردیت مي باشد و با آگاهي از آن قادر به بحث دقیق تري در خصوص 
عالیم و عوارض  آن بودیم با این وجود یافته هاي هیستوپاتولوژي جاي 
هی��چ گونه شك و تردیدي در این خصوص باقي نمي گذارند و مي توان 
ب��ه ای��ن نتیجه گیري مهم رسی��د که در تعیین علت م��رگ و به ویژه 
مرگ ه��اي ناگهاني ع��وارض توکسیك داروها را به وی��ژه بر ارگان هاي 
حیات��ي مثل قلب در نظ��ر داشت و با جستجوي دقی��ق در شرح حال 
و تاریخچ��ه از احتمال مص��رف یا سوء مصرف داروه��ا و عوارض آن ها 

اطمینان حاصل نمود.
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Drug-Induced Hypersensitivity Myocarditis 
Presenting As Sudden Unexpected Death (SUD) - 
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Abstract

Drug-induced myocarditis is a recognized complication of some therapeutic drugs and drugs of abuse. 
Cardiomyocytes injury may be caused either by direct toxic injury or triggered by a group of allergic reactions. 
Sudden death is a less recognized and argued complication of drug-induced myocarditis and hereby we report one 
such case.

In winter of 2014, a 27-year-old man was found dead inside his car and delivered to legal medicine organization 
for autopsy in order to investigate the cause of death. In his past medical history, significant findings were alcohol 
abuse, consumption of neuroleptics, and committing suicide by tramadol. The autopsy showed no findings suggestive 
of homicide or suicide and the toxicological analyses revealed no detectable drug or other poisonous substance. The 
histopathological findings included inflammatory cell infiltrate rich in eosinophil, perivascular infiltrate and focal 
myocytolysis in myocardium, hepatic steatonecrosis, and degenerative changes in cerebellar Purkinje cells and some 
neurons in cerebral cortex (red neuron).

Regarding the pathological findings and drugs history, drug-induced hypersensitivity myocarditis was suggested 
as a cause of death. In this case, criminal homicide was ruled out because of findings that suggest brain hypoxia. 
Therefore, a thorough and comprehensive medical and drug use history should be considered before declaring the 
cause of death.
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