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 Introduction: The lymphatic system as a key component in the organism's body can be 

affected by used drugs. Methylphenidate or Ritalin is widely used to treat behavioral disorders 

and in some people with depression. The aim of this study was to evaluate the cardiovascular 

safety of such drugs by evaluating various parameters on the ECG in dogs. 

Materials & Methods: In this study, 12 native dogs were randomly selected and after clinical 

study and animal health assessment and ECG, all of them were prescribed Ritalin or 

methylphenidate at a dose of 10 mg/kg/day for 7 days and immediately after the last dose. 

Prescriptions were taken again from those ECGs. Data were expressed analysis of variance 

(ANOVA) was used for data analysis. 

Results: The results showed that following the use of Ritalin in dogs, significant changes were 

observed in increasing heart rate, increasing p-wave height, and increasing  

P-wave length (p≤0.05).  

Conclusion: Taking Ritalin can have an effect on heart rate.  

 

mailto:aminvet_shahbazi@yahoo.com


 Journal of Animal Environment, Vol. 14, No. 1, Spring 2022               1401، بهار 1، شماره 14زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

 aminvet_shahbazi@yahoo.com * پست الکترونیکی نویسنده مسئول: 109

 1400 خرداد 18 تاریخ پذیرش:؛ 1400 اردیبهشت 10 تاریخ اصالح: ؛1399 اسفند 5 تاریخ داوری:؛ 1399 بهمن 1 تاریخ دریافت:

 (DOI): 10.22034/AEJ.2021.287341.2537 

 

 

 

 مقاله پژوهشی  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

متیل فنیدیتدنبال تجویز خوراکی داروی بررسی وضعیت الکتروکاردیوگرافی قلب سگ به  
 

 

 

 
 

  2نواب قبادی ،* 1محمدامین شهبازی
 

 

 
  ، سازمان دامچزشکی کشور، زنجان، ایرانزنجاناداره کل دامپزشکی استان  1
 ایران ،یام نور، تهراندانشکده کشاورزی، دانشگاه پ گروه علوم دامی، 2

 

 چکیده  کلمات کلیدی
 ریتالین

  pموج 
 الکتروکاردیوگرافی

  سگ

یل داروي مت .صرفی باشدتواند متاثر از داروهاي معنوان عنصر اصلی در ایمنی بدن موجود زنده میسیستم لنفوئیدي به مقدمه: 

هدف  د.گرداده میفسردگی استفمبتالیان به ا از افراد برخیدر  درمان اختالالت رفتاري و براي صورت گستردهبه فنیدیت یا ریتالین

  ود.در سگ ب  بوار قلاز این مطالعه بررسی ایمنی قلبی و عروقی این قبیل داروها با ارزیابی پارامترهاي مختلف  بر روي ن

ت الینی و ارزیابی سالمباز مطالعه طور تصادفی انتخاب گردید و پس قالده سگ بومی به 12این مطالعه تعداد  در ها:مواد و روش

 7مدت به  ر کیلوگرم در روزازاي هگرم بهمیلی 10با دوز  (متیل فنیدیت(ها داروي ریتالین حیوانات و اخذ نوار قلب به تمامی آن

وش رلیل داده حجزیه و تتها نوار قلب اخذ گردید. براي از آن از آخرین دوز تجویزي مجدداً روز تجویز گردید و بالفاصله بعد

 .تمورد استفاده قرار گرف (ANOVA)طرفه آماري آنالیز واریانسی یک

 ، افزایشpج فزایش ارتفاع مواافزایش ضربان قلب، در داري تغییرات معنیها سگدر دارو دنبال مصرف نتایج نشان داد که به نتایج:

 .(≥05/0p) شودمیمشاهده  Pطول موج 

 .ضربان قلب داشته باشد رويی را بر تواند اثراتي ریتالین میمصرف دارو گیری:بحث و نتیجه

mailto:aminvet_shahbazi@yahoo.com


  Shahbazi and Ghobadi                                                                                                                              شهبازی و قبادی

110 

 قدمهم
درمان کلی  طور وسیعی دردارویی است که به متیل فنیدیت       

 ADHD (Attention Deficit اختالالت بیش فعالی و نقص توجه

Hyperactivity Disorدارو در درمان  چنین اینهم شود.( استفاده می

هم مورد استفاده ABI (Epidermolysis Bullosa Infection ) بیماران

هاي زیادي از سوء مصرف گزارش وجود آثار درمانی ریتالین، با است.

مطالعات زیادي  هایی شده است.که باعث ایجاد نگرانی آن وجود دارد

فعالی و نقص اختالالت بیشباالي این دارو در درمان  دنبال مصرفبه

صورت مزمن به ماده مصرف این (.1) نجام گرفتا رفتاري و کنترل توجه

اختالالت  دنبالبه طرفی از (.2) شودمی حیوانات رشد در اختالالت موجب

 طحال و پروستات ایجاد تخمدان، قلب، تغییراتی در وزن مغز، رشد،

اي قلبی هاي زمینه(. متیل فندیت در افرادي که بیماري3) گرددمی

تر عوارض ال و ضربان قلب باال دارند بیشو عروقی مانند فشار خون با

طور هدر بیماران مبتال به تشنج که ب .(5، 4) دهدخود را نشان می

این  ،کردندمزمن از داروهاي آرامبخش مثل کاربامازپین استفاده می

طورکلی به (.6) توانست باعث القا و افزایش ضربان قلب شوددارو می

عنوان یک براي تحریک روانی به این دارو داراي اثرات کوتاه مدت

هم استفاده  حیوانات رفتاري تغییرات برخی در و گاهاً باشدآلکالوئید می

مطرح  فندیت درباره متیل فراوانی هاينگرانی وجود با این (.4) شودمی

کلی رویه در درمان عدم استفاده صحیح و بی است که عبارتند از

کاهش  مدتی مانند:وارض کوتاهبا ع توجه فعالی و نقص اختالالت بیش

عوارض بلند  حمله قلبی، سایکوزیس، هیجان و حالت تهوع و ،اشتها

هاي قلب و ریه، کلیه و کبد. از دیگر مدت مثل آسیب عروقی در رگ

هاي توان به پارس کردن زیاد و طوالنی، لرزشعوارض عمومی می

ها است الدارو س نمود. اگرچه این شده اشاره مردمک گشاد و عضالنی

شود اما عوارض و پارامترهاي نوار قلبی آن در که در نسخ یافت می

ه شده ها پرداختاي از ابهام مانده است که در این مطالعه به آنهاله

 .(7است. )
 

 

 هاروشمواد و 
نتخاب اطور تصادفی بومی به قالده سگ 12 تعداد مطالعه در این       

ر نظ از سالمت حیوانات منظور ارزیابیبالینی به سپس مطالعه .نددگردی

ی هاي قلببیماري صورت تشخیص گرفت و در انگلی انجام هايآلودگی

رحله ر مدگردیدند. بعد از ارزیابی نوار قلبی از روند مطالعه حذف می

اي هآلودگی منظور حذفشده و به توزین سال 2-3رنج  حیوانات با بعد

ازاي گرم بهمیلی 20با گرم لیمی 100احتمالی انگلی از مبندازول 

مه هبه مدت یک هفته استفاده گردید. سپس از  هر کیلوگرم در روز

اکی پس از آن با تجویز خور .ها در روز اول نوار قلب اخذ شدسگ

 وز مجدداً ر 7مدت هب ازاي هر کیلوگرمگرم بهمیلی 10ریتالین با دوز 

و  اکتها به اتاق سگنوار قلب اخذ گردید. در زمان اخذ نوار قلب س

رار هوشی به سمت راست قدور از استرس انتقال یافتند و بدون بی

 بیان شده و براي تجزیه و MEAN+SEMصورت ها بهگرفتند. داده

 مورد (ANOVA)طرفه تحلیل داده روش آماري آنالیز واریانسی یک

ار دنیسطح مع تعیین براي 05/0تر از کم p استفاده قرار گرفت. مقدار

 بودن بین دو گروه در نظر گرفته شد.

 

 نتایج
هاي هو نمودارها نتیج 1مطابق با اطالعات موجود در جدول        

د. دار در هر ستون نمودارها با عالمت ستاره مشخص گردیدنمعنی

 است هاي دهلیزيدارترین تغییرات مربوط به آریتمیبنابراین معنی

 رب هستند. ≥05/0p در هر دو pاي که ارتفاع و طول موج به گونه

لگوهاي ا اما گاهاً. داري نداشتتغییر معنی R موج ارتفاع انتظار خالف

فزایش با این وجود ضربان قلب ا گردد.اي مشاهده مییافته افزایش

اهش که منجر به ک دقیقه داشت در ضربان 40توجهی با میانگین  قابل

و  QT از قبیل فاصله گردید و در پایان پارامترهاي دیگر RRفاصله 

QT  تصحیح شده، فاصلهPR طول ،QRS  تغییرات چندانی نداشتند

ر د هاًگا و مانند حالت قبل از تجویز دارو بودند.الزم به ذکر است که

  گردد.تغییراتی تحت عنوان اثر چاپی مشاهده می STقطعه 
 

 حت درمان قرار گرفتند تازای هر کیلوگرم در روز  گرم بهمیلی 10میزان یی که با متیل فنیدیت بهها: اطالعات اولیه حاصل از آنالیز الکتروکاریوگرافی در سگ1جدول

HR= Heart Rate                         QTc=corrected QT interval                PR int. = PR Interval 

QRS D = QRS Duration             PD= P Duration                                 PA= P Amplitude 

RA=R Amplitude          RR int.=RR Interval          QT int.=QT Interval

 HR PR int PA PD QRSD RA QT int QTC نمودار

0 روز  5/37±79  005/0±.11  01/0±18/0  002/0±04/0  002/0±05/0  07/0±33/1  01/0±22/0  01/0±25/0  

7 روز  39/3±33/117  007/0±12/0  02/0±26/0  00±06/0  005/0±05/0  09/0±43/1  01/0±21/0  01/0±3/0  

P   میانگین  000/0  724/0  005/0  000/0  788/0  221/0  862/0  095/0  
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 بحث
ریتالین براي درمان اختالالت رفتاري  گسترده از داروي استفاده       

منظور تحقیق حاضر بهعاملی شد تا  برخی مبتالیان به افسردگیو 

گ صورت گرفت. این دارو بر الکتروکاریوگرافی قلب سمطالعه اثرات 

Suter راهکار براي اولین دارودرمانی که نمودند گزارش ،و همکاران 

ترین دارو در این است و ریتالین، پرمصرفADHD  درمان بیماري

هایی از متیل فندیت به سبب افزایش غلظت آمین .(8) زمینه است

نوع خاصی از نوروترانسمیترهاي  دوپامین و افزایش ذخایر آن قبیل:

مدت که . متیل فندیت یک محرک کوتاه(9د )شوشناخته می مهاري

با  که فعالیت آن رسدنظر میعنوان آگونیست غیرمستقیم است و بهبه

تحریک عوامل دوپامینرژیکی در قشر لیمبیک و قشر پیشانی  افزایش

هاي طوالنی براي کنترل فندیت دارویی است که از زمان باشد. متیل

و همکاران،  Burke مطالعه در(. 10) شودمی دهرفتاري استفا اختالالت

خون نداشت  توجهی بر فشار دوزهاي درمانی متیل فندیت اثرات قابل

گرم میلی 10 طور قابل توجهی در دوزهاياما میزان ضربان قلب به

  Tilly همچنان در بررسی افزایش یافت. ازاي هر کیلوگرم در روزبه

تغییرات  ADHDکان مبتال به همکاران تایید گردید که در کود و

 ،و همکاران 1Joyce(. 11) داري در ضربان قلب مشاهده شدیمعن

فندیت  دنبال مصرف متیلنفرین بهکه افزایش میزان اپی نمودند تاکید

افزایش  ، مقادیرضمناً خون است. قلب و فشار تغییرات ضربان دلیل تنها

ازاي هر گرم بهمیلی 3/0یافته تزریق داخل وریدي متیل فندیت )

ضربان قلب و فشار  نفرین پالسما،( منجر به افزایش اپیکیلوگرم

نفرین گردد اما تغییري در مقادیر نوراپیسیستولی و دیاستولی می

 Dکند که این شواهد متفاوت از اثرات کافئین و پالسما ایجاد نمی

ل ند که متیدنشان دا ،و همکاران Igenli(. اگرچه 12) است آمفتامین

مدت کوتاهی بالفاصله بعد از تجویز کاهش را به Qtفندیت فاصله 

مخالف با این پدیده  1در جدول  اخیرهاي اما یافته (13) دهدمی

تصحیح مشاهده نگردید. در  Qtو نه در  Qtاست و تغییرات نه در 

که بر روي سگ انجام  این تحقیقهاي گردد که یافتهپایان تاکید می

ایی که روي انسان مطالعه شده بود ارتباط نزدیکی هگرفت با یافته

هاي دهلیزي با تغییرات در داشت و تجویز این دارو منجر به آریتمی

 دارد.   Pطول موج و ارتفاع موج 

 

 

 
 ای پارامترهای الکتروکاردیوگرافی و : نمودار مقایسه1 شکل

 7و  0گرم در روزهای میلی  10 دنبال تجویزیدیت  بهمتیل فن
 دنبال تجویز خوراکی ضربان قلب به: نمودار تطبیقی 2شکل  

 7و  0گرم در روزهای میزان  میلیبه 10متیل فنیدیت 
   

 
 ای از نوار قلب بعد از تجویز متیل فنیدیت: نمونه3شکل 

   

 
 ای از نوار قلب قبل از تجویز متیل فنیدیت: نمونه4شکل 
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