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چکیده
 يتنها در بین اعضاتوجه به تنوع مشاهده شده در شکل امواج قلبی است که نه ،یکی از مسائل عمده در تفسیر هر الکتروکاردیوگرام

فراوانی در تحقیق حاضر . تواند متفاوت باشدهاي گوناگون میبلکه در یک دام مشخص نیز در زمان ،جنسمختلف یک گونه، سنین مختلف یا دو 
دو گروه جنسی و به س گاومیشأر یک صد. اي خوزستان تعیین گردیده استهاي رودخانه در گاومیش QRSالگوهاي متفاوت مجموعه 

ها با استفاده از آزمون مربع کاي و داده سی جهت ثبت نوار قلب استفاده گردیدأر -اياز اشتقاق قاعده .ندنیز دو گروه سنی تقسیم شد
 RSیاو QSصورت و در سایر موارد بهکامل تنها در یک مورد ثبت گردید به شکل  QRSمجموعه . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

اختالف بین فراوانی اشکال .بود) درصد QS)73به مجموعه  متعلق ترین فراوانی نسبی و مطلقبیش ،در این بین کهگر گشتجلوه
همچنین تنها اختالف بین فراوانی . دار نبود ها در دو جنس از نظر آماري معنیزمان آنیا بدون حضور هم و با QRSمختلف کمپلکس 

ن داد زمان این اشکال نشاحضور هم. دار بودسال معنی 5/2تر از سال و بیش 5/2تر و مساوي در بین دو گروه سنی کم RSمجموعه 
نشان داد،حاضربررسیهايیافته). >05/0p(بوددار در بین دو گروه سنی معنی RSهمراه با  QSو  QSکه اختالف فراوانی مجموعه 

.خواهد بود QSتر به شکل بیشQRSمجموعه سی،أر-ايقاعدهاز اشتقاقاستفادهصورتدر

، الکتروکاردیوگرامQRSمجموعه گاومیش، الکتروکاردیوگرافی، : کلیديکلمات 

مقدمه
ساده، ارزان، قابل  هاياز روش یکی یوگرافیالکتروکارد.

 سالمت قلب به بررسیجهت  یتهاجم ریدسترس و غ
 عمدتاً کیتکن نیا شودیاگرچه گفته م. دآیحساب می

است قلب مناسب  یکیالکتر تیفعال يجهت مطالعه
)Bertone  نوع نیا يژهیبه نقش و تی، اما با عنا)1999

در  یوگرافیالکتروکارد تیدر سالمت قلب، اهمتیالفع
. گرددمشخص مییاختالالت قلب صیتشخ

آید که  از بررسی منابع قابل دسترس چنین برمی
هاي  الکتروکاردیوگرافی گاومیش در مقایسه با سایر دام

ي دامپزشکی، ، دانشکدههاي داخلی دامهاي بزرگبیماريدکتراي تخصصی يآموختهدانش1
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازگروه علوم درمانگاهی، دانشکدهاستاد *2
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکدهگروه علوم درمانگاهی، استاد 3
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازگروه علوم پایه، دانشکدهدانشیار 4
ي دامپزشکی، دانشگاه شیرازگروه علوم درمانگاهی، دانشکدهاستاد 5

تر مورد توجه قرار گرفته و مطالعات انجام شده کم ،بزرگ
شک به کار بردن  بی. باشد در این دام بسیار محدود می

این روش جهت تشخیص اختالالت قلبی نیازمند 
استاندارد نمودن آن نه تنها در بین انواع دام بلکه در میان 

هاي  ویژگی زیرا،. باشد گونه می نژادهاي مختلف از یک
مختلف یک تواند با تغییر در پارامترهاي  میمختلف نژادي 

Radostit et(الکتروکاردیوگرام همراه گردد al. 2007( .
 ،در تفسیر هر الکتروکاردیوگرامیکی از مسائل عمده

توجه به تنوع مشاهده شده در شکل امواج قلبی است که

دانشگاه شهید چمران اهواز
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مختلف یک گونه، سنین مختلف یا  يتنها در بین اعضانه
هاي گوناگون جنس بلکه در یک دام مشخص نیز در زماندو 
ثر در این تنوع عبارتند از ؤعوامل م. تواند متفاوت باشدمی

سینه، وضعیت قلب  يموقعیت توپوگرافیک قلب در قفسه
هاي حرکتی، مکانیسم فعالیت الکتریکی قلب، نسبت به اندام

محل قرار گرفتن الکترودها در سطح بدن و وجود یا عدم وجود 
 Swenson and(موانع اثرگذار بر هدایت الکتریکی در سطح بدن

Reece 1993 .(
میزان یکنواختی الگوهاي مورفولوژیک یا به عبارتی 

ن شکل موج در یک اشتقاق خاص، با تخمین همسان بود
هایی که آن الگو را در اشتقاق مورد نظر فراوانی نسبی دام

چقدر این درصد هر. گردد دهند، مشخص میمینشان 
تري اشتقاق مورد نظر از ثبات بیش تر باشد، طبعاًبیش

. براي ارزیابی الکتروکاردیوگرافی برخوردار خواهد بود
از اهمیت خاصی برخوردار است  ،در الگواین یکنواختی 

جهت (زیرا بر حساسیت و ویژگی اشتقاق مورد نظر 
اگر تنوع الگو . اثر خواهد گذاشت) هاتشخیص بیماري

تغییرات جزئی به سادگی  ،کار رفته کم باشددر اشتقاق به
خود را نشان داده و اختالالت الکتروکاردیوگرافی بهتر 

.Illera et al(شناخته خواهند شد  1987.(
 يکه به نظر اولین مطالعهدر تحقیق حاضر

خوزستان  ايرودخانه هاي الکتروکاردیوگرافی در گاومیش
در این  QRSفراوانی الگوهاي متفاوت کمپلکسباشد،  می

. دام تعیین گردیده است
هاي باید دانست که در طب انسانی تغییر در ویژگی

تواند می) هاي آنشاخصشامل شکل و (QRSکمپلکس
مردانی و همکاران (اتفاق بیافتد  در حاالت غیرعادي

و با (چنین مطلبی در برخی از منابع دامپزشکی .)1373
نیز مطرح گشته است) هاي کوچکتوجه خاص به دام

)Edwards and Trieb 1993.(

روش کار مواد و
به اي رودخانهرأس گاومیش 100روي  تحقیق حاضر

شامل شهرهاي شوشتر، (ظاهر سالم در استان خوزستان 

يدر حد فاصل دو ) شادگاندزفول، اهواز، سوسنگرد و
از مجموع . صورت گرفت 1391رماهیت تیلغا 1390ماه

س نر أر 41س ماده و أر 59هاي مورد مطالعه گاومیش
 46و  سال داشته 5/2تر یا برابر سنی کم،سأر 54بوده، 

. سال تعلق داشتند 5/2به گروه سنی باالتر از س نیز أر
پس از حضور در محل دامداري  ،جهت انجام این بررسی

ترتیب مراحل ها در داخل تراوا بهدادن گاومیشو قرار
بت بالینی و ث يبعدي شامل اخذ سابقه، معاینه

.شدالکتروکاردیوگرام انجام می
ومیش اطالعات مربوط به هر گا ،اخذ سابقهجهت    

بیماري و داروهاي  يسابقهشامل نام، جنس، سن و(
هاي نامهدر پرسش) هاي اخیرهفتهمصرفی در لیاحتما

ها با توجه به فرمول سن دام. گردید مخصوص ثبت می
.شدها تعیین میدندانی آن

زمان تر شدن دام همبا آرام پس از ثبت سابقه که معموالً
زمان در این . شدفیزیکی آغاز می يگردید، معاینهمی

حرارت مقعدي دام، تعداد و خصوصیات تنفس،  يدرجه
تعداد و قدرت حرکات شکمبه، وضعیت مخاطات و تعداد 

. گردیدو ریتم ضربان قلب بررسی و یادداشت می
وضعیت دفع ادرار و مدفوع نیز با استفاده از شواهد 

.شددار مشخص و ثبت میموجود و اظهارات دام
ثبت الکتروکاردیوگرام در جهت ها، قبل از نصب گیره

محل اتصال الکترود به پوست،  ،سیأر -اياشتقاق قاعده
سپس الکترود در محل استاندارد آغشته به الکل شده و

در زمان اخذ الکتروکاردیوگرام . شدخود متصل می
اي بود وضعیت قرار گرفتن دام به صورت ایستاده و به گونه

ها تا حد ممکن موازي یکدیگر و هاي حرکتی آنکه اندام
هاي استاندارد براي محل. عمود بر محور طولی بدن باشد

الکترود منفی، روي : نصب الکترودها بدین شرح بود
ناودان وداجی چپ حدود یک سوم پائین گردن و الکترود 
مثبت در محاذات و پشت مفصل آرنج همین سمت در 

همچنین ) Radostit et al. 2007(اي پنجم فضاي بین دنده
جهت . شداي دورتر متصل میالکترود زمین نیز در ناحیه

دستگاه گردید واستفاده می IIثبت نوار قلب از اشتقاق 
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,Fukudaتک کاناله (الکتروکاردیوگراف  ECG, ساخت  101
سرعت  و mm/mv10) ولتاژ(تیحساسروي  )کشور ژاپن

mm/s25شدمی میتنظ .
 SPSSافزار نرم يوسیلهدست آمده بههاي بهداده
و با بهره بردن از آزمون مربع کاي مورد تجزیه  16نسخه 

.صورت فرکانس ارائه گردیدگرفته و بهو تحلیل قرار

نتایج
هاي دست آمده از گاومیشه بررسی نوارهاي قلب ب

يمجموعهها دهد که در این داممورد مطالعه نشان می
QRS  به شکل کامل تنها در یک مورد ثبت گردیده و در

گر گشته و در جلوه RSیاو QSصورت سایر موارد به
يترین فراوانی نسبی و مطلق به مجموعهبیش ،این بین

QS)73 3و 1جداول(تعلق داشته است ) درصد.(
سازد مشخص می4و2جدول  يطور که مشاهدههمان

دست آمده، انواع هاي بهاز الکتروکاردیوگرام در تعدادي
زمان وجود داشته صورت همبهQRSمختلف مجموعه 

بدون توجه به سن و جنس، فراوانی الگوهاي . است
با لحاظ کردن موارد حضور (QRSيمتفاوت مجموعه

هاي مطالعه شده بدین شرح در گاومیش) هازمان آنهم
 1(QRS، )درصد 26(RS، )درصد QS)45:باشدمی

).درصد 28(RSهمراه با  QSو) درصد

و جنسیت QRSالگوهاي مختلف موج 
توزیع فراوانی مطلق و نسبی اشکال  2و  1ولادر جد

بدون توجه به حضور به ترتیب QRSمختلف مجموعه 
زمان چند با لحاظ کردن موارد حضور همو هازمان آنهم

انجام . شده است آوردهبر اساس جنسیت الگوي متفاوت 
اختالف هاي آماري مشخص نمود که در دو جنس، آزمون

با یا بدون حضور  QRSبین فراوانی اشکال مختلف موج 
.)<05/0P (باشددار نمی معنی ،هازمان آنهم

و سن QRSالگوهاي مختلف موج 
توزیع فراوانی مطلق و نسبی اشکال مختلف  3جدول
ها بر زمان آنبدون توجه به حضور همرا QRSمجموعه 

هاي آماري مشخص آزمون. اساس سن نشان داده است
تنها اختالف بین فراوانی  در این حالت که ساخت

 5/2تر و مساوي در بین دو گروه سنی کم RSمجموعه 
).>05/0p(دار بوده است سال معنی 5/2تر از سال و بیش

توزیع فراوانی مطلق و نسبی اشکال  نیز 4در جدول 
-با لحاظ کردن موارد حضور هم(QRSمختلف مجموعه 

هاي آماري نشان داده شده است، انجام آزمون) هازمان آن
اختالف فراوانی بندي در این تقسیمکه  مشخص نمود

گروه سنی در بین دو  RSهمراه با  QSو  QSيمجموعه
).p>05/0(باشد دار میمعنی

توزیع فراوانی مطلق و نسبی الگوهاي مختلف : 1جدول 
هاي مورد اساس جنسیت در گاومیشبرQRSمجموعه 
)هازمان آنبدون در نظر گرفتن حضور هم(مطالعه 

شکل موج
QSRSQRSجنسیت

45)59(ماده
)%3/76(

32
)%2/54(

1
)%7/1(

28)41(نر
)%3/68(

22
)%7/53(-

مجموع
)100(

73
)%73(

54
)%54(

1
)%1(

توزیع فراوانی مطلق و نسبی الگوهاي مختلف : 2جدول 
هاي مورد بر اساس جنسیت در گاومیش QRSمجموعه 

)هازمان آنبا در نظر گرفتن حضور هم(مطالعه 
شکل

QSRSQRSQS + RSجنسیت

26)59(ماده
)1/44(%

13
)22(%

1
)7/1(%

19
)2/32(%

19)41(نر
)3/46(%

13
)7/31(%_

9
)22(%

مجموع
)100(

45
)45(%

26
)26(%

1
)1(%

28
)28(%
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بدون در نظر (هاي مورد مطالعه بر اساس سن در گاومیش QRSتوزیع فراوانی مطلق و نسبی الگوهاي مختلف مجموعه : 3جدول 
)هازمان آنهمگرفتن حضور 

شکل موج
QSRSQRSسن

کمتر و مساوي
)54(سال5/2

36
)%7/66(

*36
)%7/66(

-

تر از بیش
)46(سال5/2

37
)%4/80(

18
)%1/39(

1
)%2/2(

مجموع
73

)%73(
54

)%54(
1

)%1(
).P>05/0(باشد دار میاختالف بین دو گروه سنی از نظر آماري معنی *

با در نظر (هاي مورد مطالعه بر اساس سن در گاومیش QRSتوزیع فراوانی مطلق و نسبی الگوهاي مختلف مجموعه : 4جدول 
)هازمان آنگرفتن حضور هم

شکل
QSRSQRSQS + RSسن

کمتر و مساوي
)54(سال 5/2

 *17
)%5/31(

17
)%5/31(

1
)%9/1(

  *19
)%2/35(

بیشتر از 
)46(سال5/2

28
)%9/60(

9
)%6/19(_

9
)%6/19(

مجموع
)100(

45
)%45(

26
)%26(

1
)%1(

28
)%28(

).>05/0P(باشد دار میاختالف بین دو گروه سنی از نظر آماري معنی *

QSس گاومیش نر بالغ با الگوي أالکتروکاردیوگرام متعلق به یک ر

RSنابالغ با الگوي  يس گاومیش مادهأالکتروکاردیوگرام متعلق به یک ر
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QRSنابالغ با الگوي  يس گاومیش مادهأالکتروکاردیوگرام متعلق به یک ر

بحث
تنها در  QRSمجموعه حاضر شکل کامل يدر مطالعه

و یا QSصورت موارد بهیک مورد ثبت گردیده و در سایر 
RS) با فراوانی بیشتر شکلQS ( تفاوت  ،عالوهه ب. شدمشاهده

دار بین دو جنس از نظر اشکال مختلف این مجموعه غیر معنی
هاي آماري مشخص نمود که انجام آزمون. تشخیص داده شد

تنهایی یا همراه به(QSاختالف بین دو گروه سنی از نظر وجود 
.باشد دار میمعنی) RSبا 

که مجموعه (دپالریزاسیون بطنی  ،در طب انسانی
QRS هاي به ایجاد جبههمنجر  عمدتاً) نشان دهنده آن است

شود که حاصل آن، ثبت انحناهاي قابل امواج واضحی می
 جایی که معموالًاز آن. باشدتشخیص در الکتروکاردیوگرام می

 اي است، در نتیجه احتماالًها دو یا سه مرحلهتحریک بطن
بایی و با(آمد به وجود خواهد  Sو  Q ،Rاي از امواج مجموعه
).1382روزبهان  ،1377عسگریان

گیري هر شکل ياي به نحوهمنابع قابل دسترس اشاره
. در گاومیش ندارند QRSیک از اجزاء مختلف مجموعه 

گاو وکه ممکن است از این جهت با (اما در نوع اسب 
شود که ماهیت خاص گفته می) مشابه باشد گاومیش

که با گستردگی سراسري و (بطنی سیستم هدایتی داخل 
باعث شده ) عمقی سیستم پورکینژ در میوکارد همراه است

شماري از آن انجام که فعالیت الکتریکی بطن در نقاط بی
الکتریکی ) بردارهاي(بنابراین حذف نیروهاي . پذیرد

هاي موج ناشی از این نیروها موضعی و عدم تشکیل جبهه
هاي ر کوچک، یکی از یافتههاي موج بسیایا تشکیل جبهه

که جاییباشد و از آنمعمول این دام می
نیروهاي الکتریکی درون قلب  يالکتروکاردیوگرام نماینده

است، لذا در اسب اثر کلی دپالریزاسیون بخش بزرگی از 
هاي راست و چپ در الکتروکاردیوگرافی به خوبی بطن

الیت تر فعبیش ،این دامدر. قابل ثبت نخواهد بود
ها، مربوط به دپالریزاسیون الکتریکی ثبت شده بطن

يبطنی و بخشی از دیواره ياي دیوارههاي قاعدهبخش
 يموجی که به سمت قاعده يآزاد بطن چپ است و جبهه

یابد، مسئول پیدایش فعالیت این قسمت از قلب انتشار می
مطالبی مشابه ). 1380رضاخانی و بیدگلی (باشد بطن می

Deroth(نکات فوق در نوع گاو نیز مطرح گشته است با 

1980.(
که در این تحقیق جهت (سی أر -ايدر اشتقاق قاعده

توجه به محل با) استفاده شدهها ثبت الکتروکاردیوگرام
توان انتظار می ،گرفتن الکترود مثبت نسبت به قلبقرار

بلند باشد زیرا  Sواجد جزء  QRSداشت که کمپلکس
بردار قلبی به سمت قدام و پشت و به دور از الکترود 

). 1380مخبردزفولی و همکاران (شود مثبت هدایت می
در نوع گاومیش نیز در سایر مطالعات انجام شده

به ثبت رسیده است که  QRSاشکال مختلف مجموعه 
ها نیز انحراف منفی ترین آنهمچون تحقیق حاضر در بیش

:ین مجموعه غالبیت داشته استا
چهار الگوي  1375در سال  رضاخانی و شهبازي

را در ) Qs ،qR ،RS ،rS(شامل  QRSمتفاوت از مجموعه 
در این  .س گاومیش آذربایجانی مشاهده نمودندأر 100
این دو  .تعلق داشت rSترین فراوانی به شکل بیش ،بین

گاومیش را مشابه  QRSمحقق متغیر بودن شکل امواج 
علت را به نفوذ عمیق  و سایر نشخوارکنندگان دانسته
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قلب در درون میوکارد و پر یا  يیافتهبافت تخصص
يروي دیافراگم و قفسهخالی بودن شکمبه و اثر آن بر

 -ايفوق از اشتقاق قاعده يدر مطالعه. اندسینه نسبت داده
.بودسی جهت الکتروکاردیوگرافی استفاده شدهأر

که روي  1992در سال و همکاران Jayasekeraدر بررسی 
 QRSيس گاومیش صورت گرفت نیز قطبیت مجموعهأر 3

.در هر سه مورد منفی بوده استIIدر اشتقاق 
مورا نژاد س گاومیش أر 8نتایج مشابه در تمامی 

 2009سال در و همکاران Sureshمطالعه گردیده توسط 
سی حاصل گشته أر -ايبا بهره بردن از اشتقاق قاعده

.است
 107روي 1983در سال Liboو  Lacuataيمطالعه

الگوي مختلف از  12س گاومیش باتالقی با ثبت أر
در این  .همراه بوده است IIدر اشتقاق  QRSيمجموعه

اعالم ) مورد Qr)35ترین الگوي ثبت شده فراوان ،تحقیق
هاي در اشتقاق QRSو ادعا گردیده که شکل مجموعه 

علت این امر . دهداي را نشان میتغییرات گسترده ،اندامی
به عواملی همچون تغییرات محور قلب یا موقعیت 

. سینه نسبت داده شده است يهاي موجود در قفسه اندام
نیز که  1982در سال  Sudو  Upadhyayيدر مطالعه

به انجام IIس گاومیش و با استفاده از اشتقاق أر 79روي 
با فراوانی (QRSيالگوي مختلف از مجموعه 7،رسید
ثبت الکتروکاردیوگرام توسط. ثبت گردید) Qrتر بیش

Sobti  که با بهره بردن از سه 1982در سال و همکاران
س گاومیش صورت أر 21روي V10وI،aVFاشتقاق  

ترین تغییرات ترین و کمگرفت، نشان داد که بیش
الگوي  I)7به ترتیب در اشتقاق  QRSيمجموعه
.اتفاق افتاده است) سه الگوي متفاوت(V10و ) مختلف

و همکاران در نوع گاو در سال  Rezakhaniی در بررس
 به شکل منفی بوده و عمدتاً QRSينیز مجموعه2004

را به خود اختصاص داده ترین فراوانی بیش QSالگوي 
فازي در این مطالعه تنها اشکال تک ).درصد 8/53(است 

قابل QRSمجموعه ) مورد 275(فازي و دو) مورد 323(
تغییرات ایجاد شده در الگوهاي این  مشاهده بوده و

ها سی از سایر اشتقاقأر -ايمجموعه در اشتقاق قاعده
.تر بوده استکم

Mendes 35با بررسی 2001نیز در سال و همکاران 
عنوان ) IIبا بهره بردن از لید (س گوساله هولشتاین أر

انحناي منفی  QRSکمپلکس  ،که در اغلب موارد ندنمود
.استبوده  Sو  Qداشته و امواج ایجاد شده از نوع 

Deroth س گاو أر 32مطالعه روي با1980در سال
نشان داد که در) سیأر -ايقاعدهبا استفاده از اشتقاق (

تمامی موارد دپالریزاسیون بطنی با انحراف منفی به شکل 
rS  وQS  همراه و الگويRS  درصد 94از فراوانی 

. برخوردار بوده است
درنشان داد،حاضربررسیهايیافتهدر مجموع     

استفادهسیأر-ايقاعدهاز اشتقاقگاومیشدرصورتی که
دیده خواهد  QSتر به شکل بیشQRSيمجموعهشود،

.شد
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Abstract
One of the major issue in the interpretation of electrocardiograms is consideration to

variation in the shape of ECG waves that can be different at different times not only among
members of a species, different ages or sexes, but also in one animal. In this study, variable 
forms of QRS complexes of Khuzestan buffaloes, was determined. One hundred buffaloes 
were divided into two age and two sex groups. In this study a base apex lead was used to 
record ECG for studying prevalence of different forms of QRS complexes and data analyzed 
using chi- square method. Complete QRS complex was seen only in one case and in all other 
cases this complex were identified as QS or RS that maximum frequency was belong to QS 
form (73%). Differences of various forms of QRS complexes with or without concomitant 
presence in sex group were not significant. The only difference between the frequency of RS
among the younger age groups and more than 2.5 years was significant. Simultaneous
presence of these figures show that the frequency difference of QS and QS with RS was 
significant in the two age groups (P<0.05). The findings of this study showed that on base-
apex lead, the QRS complex will be more in QS form.
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1- DVSc Graduated of Large Animal Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran 
University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2- Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of 
Ahvaz, Ahvaz, Iran

3- Associate Professor,  Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran 
University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

4- Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran
Corresponding Author: Ghadrdan Mashhadi, A.R., E-mail: a.ghadrdan@scu.ac.ir


