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خالصه مقاالت دوازدهمين کنگره بين المللی صرع

۹۲

مقايسه فراوانی سوء مصرف ترامادول در بيماران تشنجی و 
بيماران غير تشنجی مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان 

علی ابن ابيطالب (ع) رفسنجان دی ۱۳۹۱ تا آذر۱۳۹۲

امير مقدم احمدی۱

١. پرستار بيمارستان علی بن ابيطالب، بخش اعصاب، رفسنجان

مقدمه و هدف: ترامادول يکی از رايج ترين داروهايی است که امروزه به دليل اثرات شبه مخدر 

آن در جهان مورد ســوء مصرف قرار می گيرد. تشــنج از عوارض شــناخته شده مصرف ترامادول 

می باشد. با توجه به اين که متاسفانه امروزه در کشور ايران نيز ترامادول يکی از رايج ترين داروهايی 

اســت که مورد ســوء مصرف قرار می گيرد، لذا ما بر آن شديم تا با انجام اين مطالعه در رفسنجان، 

به بررسی مقايسه فراوانی سوء مصرف ترامادول در بيماران تشنجی و غير تشنجی مراجعه کننده 

به اورژانس علی ابن ابيطالب (ع) در شهر رفسنجان پرداخته و با استفاده از نتايج آن، پيشنهاداتی 

جهت انجام مطالعات وســيع تر و کنترل شــده جهت يافتن راه حلی برای الگوی مصرف مناسب تر 

اين دارو و کاهش عوارض ناشی از آن ارايه دهيم. 

مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مقطعی اســت و بر روی بيماران تشــنجی مراجعه کننده به 

اورژانس به عنوان گروه(case) مورد و بيماران غير تشــنجي مراجعه کننده به اورژانس انجام شد. 

داده ها با روش هاي معاينه باليني و مصاحبه و پرسش از بيماران مراجعه کننده به اورژانس و ثبت 

در پرســش نامه تهيه شده پيوســت صورت گرفت. داده هاي بدست آمده از پرسش نامه هاي گروه 

مورد و شــاهد و ثبت داده ها در برنامه آماري SPSSنســخه ١٩ با کمک روش هاي آمار توصيفي و 

تحليلی شامل: آزمون t مستقل و آزمون مجذور کای تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: از ١٤١ نفری 

که وارد مطالعه شــدند، ميانگين ســنی افراد مورد مطالعه ١٦/٣٠±١٢/٩ سال بود. در اين مطالعه 

تعداد بيماران مرد ٨٢ نفر (٢/٥٨٪) و تعداد بيماران زن ٥٩ نفر (٨/٤١٪) بوده است. ميزان شيوع 

مصــرف ترامــادول در اين مطالعه در کل حــدود ٨/٣٦٪ درصد (٥٢ نفر از ١٤١ نفر) بود که از اين 

ميزان ٥/٢٠٪ با شکايت تشنج و ٣/١٦٪ از افراد با شکايتی غير از تشنج به اورژانس مراجعه نموده 

بودند. در اين بررســی ما متوجه شــديم که در رابطه با متغيرهای فاصله زمانی و مصرف هم زمان 
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ساير داروها رابطه مستقيم و معنی داری يافت نشد. در خصوص رابطه دوز مصرفی ترامادول و بروز 

تشنج و همچنين متغير جنس در اين بررسی رابطه معنی دار حاصل شد. 

بحث و نتيجه گيری: با توجه به نتايج حاصله می توان نتيجه گرفت که ريســک بروز تشــنج در 

مردانی که ســوء مصرف ترامادول دارند، بيشــتر اســت. همچنين ارتباط مؤثری بين دوز مصرفی 

ترامادول و شيوع تشنج وجود دارد. 

واژه های کليدی: تشنج، ترامادول، سوء مصرف 
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