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مقدمه

های ترامد، بایومادول، لیکسیدول و گاهی ترامادول که به نام

است.  تریاکشود، یک داروی مسکن شبیه پیرالجین شناخته می

با  19۷0در دهه  آلمانیلین بار توسط یک شرکت این دارو برای او

متوسط  دردهاینام تجاری ترامال ساخته شد. این دارو برای تسکین 

طور کامالً شود. اگرچه مکانیسم اثر این دارو بهتا شدید تجویز می

دقیق شناخته نشده است ولی با توجه به کارهای تحقیقاتی انجام 

 آگونیستشده بر روی حیوانات، محققان معتقدند که این ماده یک 

( اوپیوئید است و در اثر ممانعت از باز جذب µهای مو )برای گیرنده

کند. از و سروتونین، اثرات ضد دردی خود را ظاهر می نفریننوراپی

نظر ساختمانی شباهت زیادی به کدئین دارد و در گروه سه متیل 

اتر مشترک هستند و مسیر متابولیکی مشابهی را در کبد دنبال 

شود. کند که در نهایت کدئین به مورفین و ترامادول تبدیل میمی

 مقاله پژوهشی
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کلراید تولید شده و به دو شکل ترامادول معموالً به شکل نمک هیدرو

 100آمپول( و گرمیمیلی 10و  50قرصو  کپسولخوراکی )بیشتر 

شود. مقدار جذب و به بازار عرضه می  گرم در هر میلی لیترمیلی

تأثیر فرم تزریقی ترامادول بسیار بیشتر از فرم خوراکی است. ترکیب 

این دارو در درمان  نیز در بازار موجود است. استامینوفنترامادول و 

دردهای نسبتاً شدید حاد یا مزمن از قبیل دردهای بعد از عمل 

تجویز و دامپزشکان جراحی و یا دردهای سرطانی توسط پزشکان 

 .شودمی

های تشخیصی وگرافی و الکتروکاردیوگرافی، تکنیکاکوکاردی

غیرتهاجمی و آسان برای بررسی قلب در تمامی پستانداران و 

ای در حیوانات خانگی، باشند و به طور گستردهنشخوارکنندگان می

 عبورفعالیت الکتریکی قلب از طریق ثبت گاو و اسب برای ارزیابی 

، ضخامت دیواره و ، تغییرات ساختاریالکتریکی هایایمپالس

گیرند میها مورد استفاده قرار وضعیت ظاهری و عملکردی دریچه

(4.) 

امروزه در دامپزشکی با گسترده شدن مصرف داروهای ضد 

درد، توجه بیشتری به ترامادول معطوف شده است. از طرفی 

خصوص در محدودیت کاربرد داروهای مسکن غیر استروئیدی به

ن دارو را در سگ و گربه به مراتب افزوده حیوانات کوچک اهمیت ای

(. از مصرف بالینی این دارو در دامپزشکی مدت زیادی 1است )

های گذرد. بنابراین بررسی اثرات مختلف این دارو برروی ارگاننمی

باشد. مختلف بدن هنوز هم موضوع مهمی در تحقیقات گوناگون می

اثرات این دارو بر های انجام شده برای بررسی تا به امروز پژوهش

اند. روی قلب و عروق نتایج متعدد و گاهی متناقضی را ارائه کرده

ها کاهش قدرت انقباضی قلب و افت فشار خون را تعدادی از آن

اند هر چند مطالعات دیگری اثرات قلبی این دارو را گزارش نموده

(. کاهش و حتی افزایش تعداد 1حداقل و قابل اغماض دانستند )

های متعدد محققان در انسان و حیوان گزارش قلب در بررسی ضربان

شده است. هرچند دوز به کار رفته دارو، وضعیت سالمتی موجود و 

تواند در نتایج حاصله مؤثر باشند، با این دیگر عوامل محیطی می

وجود بررسی تغییرات نوار قلبی از نظر ریتم و شکل امواج و 

افی از نظر قدرت انقباضی قلب، اندازه پارامترهایی که با اکوکاردیوگر

آید، حفرات آن و سرعت حرکت خون در عروق اساسی بدست می

تواند اطالعات ارزشمند دیگری از تأثیرات این دارو بر روی قلب می

و عروق را نشان دهد. مطالعه حاضر با همین نگرش که بتواند اثرات 

رد بررسی قرار قلبی عروقی ترامادول را در سگ با دقت بیشتری مو

تر شدن تجویز بالینی ترامادول دهد طراحی شده است. با گسترده

 شود.ای احساس میدر دامپزشکی ضرورت انجام چنین مطالعه

 مواد و روش کار

قالده سگ نر بالغ عقیم نشده در محدوده  5بدین منظور، از 

کیلوگرم استفاده گردید.  20-26سال و در محدوده وزنی  3-5سنی 

بتدا سالمتی هر یک از حیوانات از طریق معاینات اولیه بالینی، در ا

های کبدی های خونی، آنزیمهای مربوط به شمارش سلولآزمایش

و صفراوی و فاکتورهای دستگاه ادراری )شامل اوره، کراتینین و 

آزمایش ادرار(، همچنین گوش دادن به صدای قلب و ریه، ثبت نوار 

لیه، مورد بررسی قرار گرفت. سپس قلبی و اکوکاردیوگرافی او

حیوانات به مدت دو هفته در پانسیون نگهداری شده و در طول این 

زدایی به روش مرسوم انجام شد. به مدت، واکسیناسیون و انگل

ها با منظور کاهش استرس در این دو هفته و نیز آشنایی سگ

 30ها سه بار در روزهای مختلف و به مدت محیط، هر کدام از ان

دقیقه به اتاق سونوگرافی آورده شدند. هر یک از حیوانات در ساعت 

مشخص و یکسان و در روزهای متوالی در شرایط آرام و با حداقل 

استرس مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه هر کدام از حیوانات 

در سه مرحله ارزیابی شدند. مرحله اول: قبل از تزریق ترامادول، 

فاصله پس از تزریق و مرحله سوم: یک ساعت پس از مرحله دوم: بال

 تزریق.

دقیقه حیوانات در اتاق  10-15حدود مرحله اول: 

ها به حداقل برسد. سپس شدند تا استرس آنسونوگرافی رها می

ها ثبت درجه حرارت رکتوم، تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس آن

در هر دو سمت چپ و راست به  3-5شد. فضای بین دنده ای می

منظور اکوکاردیوگرافی، باالی مفصل آرنج و قسمت قدامی مفصل 

زانو به منظور اتصال الکترود دستگاه الکتروکاردیوگرام و نیز قسمت 

شد. نواحی تراشیده زیر آرنج به منظور زدن آنژیوکت تراشیده می

شده به منظور از بین بردن چربی سطح پوست به الکل آغشته 

شد. سپس الکترودهای دستگاه الکتروکاردیوگرام به باالی آرنج می

ل گردید. بعد از آرام شدن حیوان، نوار و قسمت قدامی زانو متص

تهیه   I  ،II ، III، aVR، aVF، aVLقلبی در شش اشتقاق 

 گردید.می

پارامترهای مورد بررسی در نوار قلبی شامل موارد: تعداد 

(، زمان و ارتفاع موج Rhytm(، ریتم قلبی)Heart rateضربان قلب)

P فاصله زمانی ،P  تاR (P-R intervalزمان مو ،) جQRS ارتفاع ،

T(Q-T interval ،)تا  Q، فاصله زمانی T، زمان و ارتفاع موج Rموج 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%81%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%81%D9%86
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( و محور الکتریکی قلب S-T segment) Tتا  Sفاصله زمانی 

(Electrical axisبودند. برای رسیدن به نتایج دقیق ) تر، هر فاکتور

ها به عنوان عدد نهایی ثبت گیری شد و میانگین آنپنج بار اندازه

 ردید.گ

سه روش برای تعیین تعداد  (:HRتعداد ضربان قلب)

العه ضربان قلب از روی الکتروکاردیوگرام وجود دارد که در این مط

تایی در نوار قلبی از روش زیر استفاده گردید: هر پنج مربع بزرگ ده

در این زمان   QRSهای لکسباشد. تعداد کمپمعادل سه ثانیه می

ضرب شد تا تعداد ضربان قلب در  20 شمرده شد و سپس در عدد

 یک دقیقه محاسبه گردد.

 ، از خط ایزوالکتریک تاPبرای محاسبه ارتفاع موج  :Pموج 

ضرب گردید.  1/0های کوچک شمرده و در قله این موج تعداد مربع

 عدد حاصل بر حسب میلی ولت ثبت شد. در اندازه گیری زمان موج

Pرب گردید و زمان بر ض 02/0 های روی خط افقی در، تعداد مربع

 حسب ثانیه ثبت شد.

P-R interval :ی موج این زمان از ابتداP  تا ابتدایR  در

 شد. 02/0در ها ضرب نظر گرفته شد. سپس تعداد مربع

 02/0ها در تعداد مربع Sتا انتهای  Qاز ابتدای  :QRSزمان 

 ضرب شد.

فقط ارتفاع آن مهم است. از خط  Rدر موج : Rموج 

 ضرب شد. 1/0ها شمرده و در تعداد مربع Rایزوالکتریک تا قله 

Q-T interval :ی این زمان از ابتداQ  تا انتهایS  در نظر

 ضرب گردید. 02/0ها در گرفته شد و در نهایت تعداد مربع

S-T segment :گیری قطعه برای اندازهS-Tها ، تعداد مربع

 ضرب شد. 02/0شمرده و در  Tتا ابتدای  Sای از انته

در مورد این موج، مثبت بودن، منفی بودن یا دو : Tموج 

 فازی بودن بررسی گردید.

در بین شش اشتقاق تهیه شده، محور الکتریکی قلب: 

تر به صفر است، در آن نزدیک QRSاشتقاقی که برایند کمپلکس 

لی، محور الکتریکی قلب اشتقاق قب شد. اشتقاق عمود برنظر گرفته

 کند. را تعیین می

در ادامه حیوانات بر روی میز مخصوص اکوکاردیوگرافی قرار 

ها صورتی که دستشدند. بهگرفته و توسط دو نفر همکار مقید می

ها موازی هم و پاها موازی هم بوده و سر و پاها کامالً کشیده، دست

شد. در مرحله مقید حیوان نیز با آرنج شخص مقید کننده، مهار می

شد. چون این بخش استفاده نمیگونه داروی آرام کردن از هیچ

داروها عملکرد قلب را تحت تأثیر قرار داده و مانع ارزیابی درست و 

برای کاهش آرتیفکت هوا بین ترانسدیوسر و سطح  شوند.دقیق می

های مخصوص شد. سپس برچسببدن، از ژل لوبریکنت استفاده می

گردید و در ادامه، الکتروکاردیوگرافی به آرنج و زانو متصل می

شد. در حین ها متصل میالکترودهای دستگاه اکوکاردیوگرافی به آن

عنوان به صورت همزمان بهاکوکاردیوگرافی، از الکتروکاردیوگرافی 

شد. ابتدا اکوکاردیوگرافی دو بعدی در مرجع زمانی استفاده می

های پارااسترنال راست، پارااسترنال قدامی چپ و موقعیت

پارااسترنال خلفی چپ انجام شد. اکوکاردیوگرافی مد حرکت و داپلر 

نیز در همان حین انجام گرفت. اکوکاردیوگرافی با دستگاه 

و با پراب فازی  Micromaxxمدل  Sonositeی شرکت سونوگراف

و همکاران در سال  Thomasهای اساس توصیهمولتی فرکانس بر

(. برای افزایش دقت 11انجام شد و تصاویر ذخیره گردید ) 1993

های متفاوت در انجام کار، پارامترهای مورد نظر سه بار در سیکل

اده گردید. اکوکاردیوگرافی ها استفگیری شده و از میانگین آناندازه

به ترتیب در نماهای دو بعدی، مد حرکت و داپلر طیفی انجام گرفت. 

گیری شده در اکوکاردیوگرافی عبارت بودند از: قطر پارامترهای اندازه

(، قطر حفره بطن چپ LVIDsحفره بطن چپ در پایان سیستول )

پایان  (، قطر دیواره آزاد بطن چپ درLVIDdدر پایان دیاستول )

(، قطر دیواره آزاد بطن چپ در پایان دیاستول LVPWsسیستول )

(LVPWd( دیواره بین بطنی در پایان دیاستول ،)IVSd دیواره ،)

(، کسر کوتاه سازی بطن چپ IVSsبین بطنی در پایان سیستول )

(FS%( حجم بطن چپ در پایان دیاستول ،)LVVed حجم بطن ،)

(، %EFسر خروجی قلبی )(، کLVVesچپ در پایان سیستول )

(، زمان پیش COمیزان خروجی قلب ) (،SVحجم ضربه ای قلب )

(، زمان خروج خون از بطن چپ PEPاز خروج خون از بطن چپ )

(LVET فاصله زمانی بین شروع موج ،)Q  تا بسته شدن دریچه

(، حداکثر سرعت جریان خون دریچه میترال در دو QAVCآئورت )

(، اینتگریتی Mitral valve E and A waves velocityموج )

( و حداکثر سرعت جریان خون دریچه Aortic VTIدریچه آئورت )

نحوه محاسبه  1(. جدول Aortic peak velocityآئورت )

دهد. اطالعات حاصل پارامترهای به دست آمده از فرمول را نشان می

عنوان اطالعات پیش از تزریق ترامادول ثبت شد.از این مرحله به
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 .نحوه محاسبه برخی از پارامترهای اکوکاردیوگرافی. 1جدول 

 فرمول پارامتر

CO SV×HR 

EF% (LVVd-LVVs/LVVd)×100 

FS% ((LVIDd-LVIDs)/LVIDd) ×100 

LVVed 7(LVIDd3)/(2.4+LVIDd) 

LVVes 7(LVIDs3)/(2.4+LVIDs) 

QAVC PEP+LVET 

SV LVVed-LVVes 

 

 

میلی  3میزان در این مرحله ترامادول به مرحله دوم:

گرم/کیلوگرم به صورت داخل وریدی در آنژیوکت تزریق گردید. 

 بالفاصله بعد از تزریق ضربان قلب، تعداد تنفس و درجه حرارت

رکتوم حیوان اندازه گیری شد. سپس نوار قلب در شش اشتقاق و 

ل از عات حاصاطال اکوکاردیوگرافی  مانند مرحله قبلی انجام گردید.

 این مرحله تحت عنوان اطالعات زمان تزریق ثبت شد.

ها در اتاق بعد از پایان مرحله دوم، سگمرحله سوم: 

سونوگرافی تنها گذاشته شدند و بعد از یک ساعت، مرحله سوم 

مطالعه کاماًل مشابه مراحل قبل شامل عالئم حیاتی حیوان، 

  ام شد.اکوکاردیوگرافی و الکتروکاردیوگرافی انج

 ودر انتها نتایج به دست آمده از تصاویر اکوکاردیوگرافی 

ورد آنالیز م SPSS-20الکتروکاردیوگرافی توسط نرم افزار آماری 

قرار گرفت و اطالعات عددی حاصل از سه مرحله آزمایش مورد 

ها تلقی داری بین دادهبه عنوان معنی P≤05/0مقایسه قرار گرفت و 

 گردید.

 نتایج

، LVVedهای اکوکاردیوگرافی، پارامترهای د ارزیابیدر مور

LVVes ،SV ،EF%  وQAVC داری را در مراحل اختالف معنی

(. از این میان P≤05/0دادند )گیری نشان میسه گانه اندازه

در زمان یک ساعت بعد از تزریق با دو زمان  SVو  %EFفاکتورهای 

له بعد از تزریق با صرفا بین دو زمان بالفاص LVVedدیگر، فاکتور 

بین دو زمان بالفاصله بعد  LVVesساعت بعد از تزریق، پارامتر  1

صرفاً در  QAVCساعت بعد از تزریق و پارامتر  1از تزریق با 

ساعت بعد از تزریق بود. تغییرات  1های قبل از تزریق با زمان زمان

دار در مورد مابقی پارامترهای اکوکاردیوگرافی از لحاظ آماری معنی

های به دست آمده بیانگر آنالیز توصیفی شاخص 3و  2نبود. جداول 

 باشند.از تصاویر اکوکاردیوگرافی می

 همچنین در مطالعات الکتروکاردیوگرافی انجام شده در این

دار های اختصاصی به صورت کلی از لحاظ آماری معنیطرح، شاخص

ایست سینوسی  هانبودند ولی به صورت انفرادی در دو مورد از سگ

(Sinus arrest در اثر تزریق ترامادول ایجاد شد. جدول )لیز آنا 4

های به دست آمده از تصاویر الکتروکاردیوگرافی را توصیفی شاخص

 دهد.نشان می

 بحث

امروزه در دامپزشکی با گسترده شدن مصرف داروهای ضد 

ل معطوف شده است. از طرفی درد، توجه بیشتری به ترامادو

محدودیت کاربرد داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی به خصوص 

ها به مراتب ها و سگدر حیوانات کوچک اهمیت این دارو را در گربه

افزوده است. از مصرف بالینی این دارو در دامپزشکی مدت زمان 

وی رگذرد، بنابراین بررسی اثرات مختلف این دارو برزیادی نمی

های های مختلف بدن هنوز هم موضوع مهمی در پژوهشاندام

گوناگون است. از طرفی مقدار مصرفی این دارو، وضعیت سالمتی 

تواند در بروز نتایج حاصله از حیوان و دیگر عوامل محیطی می

های اکوکاردیوگرافی و الکتروکاردیوگرافی تغییر ایجاد کند.بررسی
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باشد های مختلف میدار بین زماننشان دهنده اختالف معنی *های به دست آمده از تصاویر اکوکاردیوگرافی در سه زمان مورد مطالعه. آنالیز توصیفی شاخص. 2جدول 

(05/0≥P.) 

 

مقاالت بسیاری در مورد اثرات مناسب ضد دردی ترامادول و 

اثرات جانبی آن در مقایسه با دیگر داروهای مخدر در انسان موجود 

-عوارض قلبی 2011و همکاران در سال  Takaharu(. 2،5باشد )می

های بیهوش شده با سووفلوران عروقی ترامادول را در سگ

(sevofluraneبررسی کردند. در آن م ) طالعه شش قالده سگ با

میلی  4کدام به میزان سووفلوران بیهوش شده و سپس برای هر

گرم/کیلوگرم ترامادول داخل رگی تجویز شد. این تزریق سبب افزایش 

خفیف فشار سرخرگی و نیز افزایش مقاومت عروقی شد، ولی تغییرات 

ایجاد داری را در تعداد ضربان قلب و پارامترهای اکوکاردیوگرافی معنی

در واقع به این نتیجه رسیدند که ترامادول نوعی داروی (. 10نکرد )

 سرکوب کننده خفیف قلبی است. 

 P کوچکترین داده میانگین بزرگترین داده مرحله شاخص

 
IVSd 

 ۷5/0 85/0 98/0 قبل از تزریق
 

۷63/0 
 ۷/0 86/0 04/1 بالفاصله بعد از تزریق

 ۷6/0 902/0 09/1 ساعت بعد از تزریق 1

IVSs 
 

 1 184/1 36/1 قبل از تزریق
 

52/0 
 9/0 106/1 3۷/1 تزریقبالفاصله بعد از 

 02/1 192/1 3۷/1 ساعت بعد از تزریق 1

 
LVIDd 

 ۷/3 8۷6/3 05/4 قبل از تزریق
 

99۷/0 
 26/3 866/3 28/4 بالفاصله بعد از تزریق

 55/3 8۷8/3 3۷/4 ساعت بعد از تزریق 1

 
LVIDs 

 59/2 ۷82/2 98/2 قبل از تزریق
 

۷1/0 
 58/2 834/2 0۷/2 بالفاصله بعد از تزریق

 62/2 ۷62/2 9۷/2 ساعت بعد از تزریق 1

 
LVPWd 

 63/0 818/0 91/0 قبل از تزریق
 

691/0 
 ۷1/0 828/0 98/0 بالفاصله بعد از تزریق

 93/0 842/0 9۷/0 ساعت بعد از تزریق 1

 
LVPWs 

 96/0 108/1 18/1 قبل از تزریق
 

111/0 
 03/1 14/1 3۷/1 بالفاصله بعد از تزریق

 09/1 1۷6/1 33/1 ساعت بعد از تزریق 1

 
LVVed 

 50 66/56 3/60 قبل از تزریق
 

008/0* 
 1/60 69/64 2/69 بالفاصله بعد از تزریق

 9/54 22/64 8/6۷ ساعت بعد از تزریق 1

 
LVVes 

 4/24 64/2۷ 2/32 قبل از تزریق
 

054/0* 
 5/2۷ 244/32 ۷/36 بالفاصله بعد از تزریق

 8/22 54/26 1/31 ساعت بعد از تزریق 1

FS% 

 8/23 96/2۷ 6/33 قبل از تزریق
 

098/0 
 2/22 62/26 2/2۷ بالفاصله بعد از تزریق

 1/25 56/28 4/33 ساعت بعد از تزریق 1

 
EF% 

 4/44 5/51 4/56 قبل از تزریق
 

004/0* 
 1/44 1/50 5/58 بالفاصله بعد از تزریق

 8/52 62/58 9/62 تزریق ساعت بعد از 1

 
SV 

 6/25 02/29 6/32 قبل از تزریق
 

005/0* 
 6/26 ۷16/32 9/38 بالفاصله بعد از تزریق

 1/32 68/3۷ 6/41 ساعت بعد از تزریق 1

 
CO 

 65/2 884/2 43/3 قبل از تزریق
 

123/0 
 ۷9/2 24/3 56/3 بالفاصله بعد از تزریق

 69/2 202/3 63/3 ساعت بعد از تزریق 1
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باشد های مختلف میدار بین زماننشان دهنده اختالف معنی *های به دست آمده از تصاویر اکوکاردیوگرافی در سه زمان مورد مطالعه. آنالیز توصیفی شاخص. 3جدول 

(05/0≥P.) 

 P کوچکترین داده میانگین بزرگترین داده مرحله شاخص

 
PEP 

 06/0 0606/0 066/0 قبل از تزریق
21۷/0 

 
 06/0 0666/0 0۷/0 بالفاصله بعد از تزریق

 06/0 066/0 0۷/0 ساعت بعد از تزریق 1

 
LVET 

 18/0 192/0 2/0 تزریققبل از 
21۷/0 

 
 19/0 19۷/0 2/0 بالفاصله بعد از تزریق

 195/0 204/0 22/0 ساعت بعد از تزریق 1

QAVC 
 

 24/0 253/0 26/0 قبل از تزریق
 

0۷9/0* 
 259/0 263/0 2۷/0 بالفاصله بعد از تزریق

 26/0 2۷0/0 28/0 ساعت بعد از تزریق 1

E peak velocity 
 

 8۷/138 48/14۷ ۷3/159 از تزریققبل 
 

6/0 
 34/135 504/148 25/158 بالفاصله بعد از تزریق

 4/143 ۷16/150 3/162 ساعت بعد از تزریق 1

A peak velocity 
 

 96/59 43/۷2 64/81 قبل از تزریق
 

808/0 
 6۷/61 ۷46/۷3 86/83 بالفاصله بعد از تزریق

 66/60 646/۷2 99/80 ساعت بعد از تزریق 1

Aortic VTI 
 

 1/15 92/1۷ 3/20 قبل از تزریق
 

159/0 
 5/1۷ 23/19 9/21 بالفاصله بعد از تزریق

 8/19 866/19 9/20 ساعت بعد از تزریق 1

 

 های به دست آمده از تصاویر الکتروکاردیوگرافی در سه زمان مورد مطالعه.آنالیز توصیفی شاخص. 4جدول 

 P کوچکترین داده میانگین بزرگترین داده مرحله شاخص

 ضربان قلب
 

 80 ۷5/98 115 قبل از تزریق
 

 80 ۷5/98 115 بالفاصله بعد از تزریق 062/0

 80 85 100 ساعت بعد از تزریق 1

P-R Interval 
 

 1/0 13/0 2/0 قبل از تزریق
 

05/0 
 08/0 11/0 12/0 بالفاصله بعد از تزریق

 1/0 115/0 15/0 تزریق ساعت بعد از 1

QRS 
 

 05/0 055/0 06/0 قبل از تزریق
 

333/0 
 04/0 05/0 06/0 بالفاصله بعد از تزریق

 04/0 055/0 06/0 ساعت بعد از تزریق 1

R Amplitude 
 

 ۷/0 583/0 ۷8/0 قبل از تزریق
 

242/0 
 65/0 912/0 1/1 بالفاصله بعد از تزریق

 ۷/0 012/0 2/1 ساعت بعد از تزریق 1

Q-T Interval 
 

 21/0 22/0 24/0 قبل از تزریق
 

62۷/0 
 22/0 232/0 25/0 بالفاصله بعد از تزریق

 1۷/0 222/0 26/0 ساعت بعد از تزریق 1

S-T Segment 
 

 0 0۷/0 14/0 قبل از تزریق
 

۷۷2/0 
 06/0 095/0 12/0 بالفاصله بعد از تزریق

 0۷/0 1/0 12/0 ساعت بعد از تزریق 1

Electrical Axis 
 

 60 5/82 90 قبل از تزریق
 

391/0 
 30 5/6۷ 90 بالفاصله بعد از تزریق

 60 ۷5 90 ساعت بعد از تزریق 1
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دهد. در مطالعه مطالعه حاضر نتایج برعکس مطالعه فوق را نشان می

حاضر ترامادول موجب افزایش قدرت انقباضی قلب و افزایش 

و  Monteiroشد.  LVVedو  SV، QAVCهای دار شاخصمعنی

ای اثر ضد دردی مورفین، مطالعه مقایسه 2009همکاران در سال 

یب با آسه پرومازین را در سگ متادون، بوتورفانول و ترامادول در ترک

آسه پرومازین و -انجام دادند. تعداد ضربان قلب در ترکیب ترامادول

آسه پرومازین کاهش پیدا کرد ولی تغییر فشار خون -بوتورفانول

آسه پرومازین از لحاظ آماری -سرخرگی در مورد ترکیب ترامادول

موجب  (. در مطالعه حاضر تزریق تکی ترامادول8دار نبود )معنی

دار در ضربان قلب حیوانات نشد که کاماًل مشابه نتایج تغییر معنی

(. 6باشد )می 2008و همکاران در سال  Chantalمطالعه 

Nishioka  5تائید کرد که تزریق ترامادول با دوز  19۷9در سال 

بعد از تزریق موجب  دقیقه 10و  5های میلی گرم/کیلوگرم، در زمان

های هوشیار شده و باعث عروق در سگپذیری کاهش انقباض 

(. در مطالعه حاضر نیز تزریق 9شود )سرکوب خفیف عضله قلبی می

ترامادول موجب افزایش قدرت انقباضی قلب تا یک ساعت بعد از 

تزریق شد. بررسی عوارض احتمالی قلبی متعاقب تزریق ترامادول 

و  Rainaدر حیوانات دیگر نیز انجام گرفته است. به عنوان مثال 

تغییرات الکتروکاردیوگرافی قلب را متعاقب  2008همکاران در سال 

میلی گرم/کیلوگرم( در بزهای کاگانی  1تزریق عضالنی ترامادول )

(Kaganiبررسی کردند، که در آن مطالعه شاخص ) ،های نوار قلب

( 12داری را نشان ندادند )قبل و بعد از تزریق دارو تغییرات معنی

ظر با نتایج الکتروکاردیوگرافی مطالعه حاضر هم راستا که از این ن

گزارش کردند  2009و همکاران در سال  Eggerباشند. از طرفی می

دار تعداد ضربان قلب بالفاصله بعد از که کاهش زودگذر اما معنی

گرم/کیلوگرم به صورت داخل وریدی در میلی 4/4تزریق 

(. همچنین 3دهد )میهای بیهوش شده با ایزوفلوران رخ خرگوش

اثر ترامادول  1998و همکاران در سال  Mildhدر مطالعات انسانی، 

ها ( را بررسی کردند، که در مطالعه آنMeperidineو مپریدین )

داری در تعداد ضربان قلب و فشار خون سرخرگی تغییرات معنی

 (.۷مشاهده نشد )

بررسی مطالعات گذشته اثرات متفاوتی از ترامادول را بر 

عروقی را مورد توجه قرار داده است. برخی کاهش -سیستم قلبی

اند، در حالیکه ضربان قلب و فشار خون سرخرگی را گزارش کرده

باشند. برخی ها میبرخی مطالعات حاکی از افزایش این شاخص

اند. با توجه به مطالعه ردهداری را گزارش نکدیگر نیز اختالف معنی

توان نتیجه گرفت که ترامادول موجب افزایش قدرت حاضر نیز می

انقباضی قلب و افزایش برون ده قلبی و نیز افزایش بازده قلبی 

گردیده است. در همه موارد فوق مکانیسم اثر ترامادول یکسان بوده 

مانع باز های درد هستند، های مو که گیرندهو با اتصال به گیرنده

جذب نوراپینفرین و سروتونین شده و به این صورت اثرات ضد دردی 

کند. با توجه به نقش ضد دردی ترامادول و استفاده خود را آشکار می

از آن پس از عمل جراحی، این تغییر کارکرد قلب در جهت افزایش 

باشد. به این دلیل که بعد از عمل بسیار مفید و حائز اهمیت می

علت استفاده از داروهای بیهوشی و همچنین  جراحی به

کند. های هنگام عمل، فشار خون حیوان کاهش پیدا میخونریزی

در مجموع اغلب داروهای اوپیوئیدی هیچ نوع تأثیر قابل توجه 

مستقیمی به جز برادی کاردی بر قلب ندارند، فشار خون به طور 

وبی حفظ کنند به خمعمول در افرادی که ترامادول دریافت می

عروقی تحت استرس قرار گیرد، که -شود مگر آنکه سیستم قلبیمی

در این حالت ممکن است فشار خون کاهش یابد. همچنین اثر ثابتی 

از این دارو بر برون ده قلبی دیده نشده و نوار قلبی نیز تغییرات 

 (.۷دهد )محسوسی نشان نمی

طرح، در مطالعات الکتروکاردیوگرافی انجام شده در این 

دار نبود های اختصاصی آن به صورت کلی معنیتغییرات شاخص

ولی به صورت انفرادی در دو مورد از حیوانات ایست سینوسی در 

طور که گفته شد ترامادول نوعی اثر تزریق ترامادول ایجاد شد. همان

داروی ضد درد مخدر صنعتی است و مخدرها به دلیل کاهش تون 

ب واگ دارای اثر مهاری روی سیستم سمپاتیک و افزایش تون عص

عروقی هستند. زیرا تحریک عصب واگ ضربان قلب را کاهش -قلبی

دهد و تحریک شدید آن حتی ممکن است منجر به ایست قلبی می

های عصب واگ در محل گره ضربان ساز قلب یک (. پایانه8شود )

کنند که فعالیت واسطه شیمیایی را به نام استیل کولین آزاد می

رسد که ایست سینوسی به وجود دهد و به نظر میقلب را کاهش می

آمده در اثر تزریق ترامادول به این علت باشد، هرچند که تأیید آن 

 نیاز به مطالعات تکمیلی دارد.

التهاب محدودیت کاربرد داروهای ضدنتیجه گیری نهایی: 

ر غیر استروئیدی و نیز اثر ضد دردی ترامادول، موجب توجه بیشت

به این دارو شده است. مصرف هر دارویی زمانی مفید است که 

عوارض جانبی کمتری را در مقایسه با سایر داروها ایجاد کند. 

منظور استفاده گسترده از ترامادول و اهمیت این موضوع، باید از به

 ایمن بودن این دارو اطمینان حاصل کرد.
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 ئتیه یارزشمند اعضا یها یمقاله از همکار  نیا سندگانینو

 یکوچک دانشکده دامپزشک یهادام یتخصص مارستانیب یعلم

 یو جراح یولوژیراد یهادانشگاه تهران و کارشناسان بخش

که  ینژاد( و همه افراد یسیو مهندس ع ی)مهندس داوود فسخود

 را دارند. یردانرساندند کمال سپاس و قد یاریطرح  نیا یدر اجرا

 تعارض منافع

.تعارض در منافع گزارش نشده است سندگانینو نیب
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Abstract 
BACKGROUND: Nowadays, due to widespread usage of anti-pain drugs, more attention is being paid to tramadol, 

although it has only been recognized  rather recently in veterinary medicine. Therefore, evaluation of its effects on 

various organs is a principal issue. 

OBJECTIVES: The aim of present study was to investigate cardiac function change following administration of 

tramadol using electrocardiography and echocardiography. 

METHODS: Five healthy dogs aged 3-5 years and weighting 20-26 kg were selected for study. To check the health of 

animals, clinical and laboratory examinations were performed. Then animals were kept for 2 weeks and vaccination 

and anti parasite therapy were prescribed for them. This study was conducted in 3 stages and ECG and 

echocardiography were recorded: before tramadol injection, immediately after injection and one hour after that. 

Parametric data analysis of variance with repeated measure was conducted using SPSS version 20. 

RESULTS: Along evaluated parameters, only left ventricular volume in end-diastole and end-systole, time interval 

between the Q wave to aortic valve closure, stroke volume and ejection fraction showed significant difference between 

the three stages. 

CONCLUSIONS: In conclusion, tramadol shows remarkable anti-pain effects with low cardiac side-effects in 

comparison to other opioid drugs. However, more studies are needed due to the importance of this subject. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. List of the calculated parameters with each specific formula. 

Table 2. Results of cardiac parameters from echocardiographic planes in three stages of experiment. 

Table 3. Results of cardiac parameters from echocardiographic planes in three stages of experiment. 

Table 4. Results of parameters from electrocardiographic images in three stages of experiment.  
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