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آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

تعيين اندازه طبيعی فواصل و قطعات الكتروكارديوگرام در گاوميش رودخانهاي خوزستان
()Bubalus bubalis
علیرضا قدردان مشهدي ،*1محمدرحيم حاجی حاجیكالئی ،1سجده كمالی مجاوري لنگرودي ،2علی رضاخانی ،3رضا
فاطمی

طباطبايی4

 -1استاد گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -2استادیار گروه تغذیه و اصالح نژاد دام ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -3استاد گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
 -4استاد گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
*نویسنده

مسئول مکاتباتKianeg2000@yahoo.com :

(دریافت مقاله 99/9/22 :پذیرش نهایی)99/8/11 :

چكيده
استفاده از الكتروكارديوگرافی يک روش تشخيصی مهم در رابطه با اختالالت قلبی میباشد .بنابراين ،استاندارد نمودن آن در انواع دام
و حتی نژادهاي مختلف از يک گونه ،ضروري خواهد بود ،چرا كه ويژگیهاي مختلف نژادي میتواند در پارامترهاي الكتروكارديوگرام
تغييراتی را ايجاد كند .يكی از پارامترهاي الكتروكارديوگرام ،فواصل و قطعات آن است كه تعيين مقادير طبيعیی آنهیا مییتوانید بیه
شناسايی اختالالت قلبی بهويژه تشخيص آريتمیها كمک كند .مطالعیه حاضیر بیا هیدت تعيیين انیدازه طبيعیی فواصیل و قطعیات
الكتروكارديوگرام روي  111رأس گاوميش رودخانهاي به ظاهر سالم صورت گرفت .به اين منظور گاوميشها به دو گروه نر و میاده و
بر اساس فرمول دندانی نيز به دو گروه سنی كمتر و بيشتر از  2/5سیال تقيیيم شیدند .پی

از اخی سیابقه و معاينیه بیالينی ،ثبیت

الكتروكارديوگرام با استفاده از اشتقاق قاعده اي–رأسی و با بهره بردن از ليد  IIدستگاه الكتروكارديوگرات و با سرعت  25ميلیمتر بر
ثانيه و حياسيت  11ميلیولت بر دقيقه صورت گرفت .نتايج نشان داد كه ميانه±دامنیه بیين چیاركی فواصیل  Q-T ،P-Rو  R-Rو
قطعات  ST ،PRو TPبدون توجه به جنييت و سن بهترتيیب  1/21±1/15 ،1/1±12/12 ،1/98±1/13 ،1/33±1/14 ،1/22 ±1/13و
 1/31±1/12ثانيه بود .آزمونهاي آماري نشاندهنده وجود تفاوت معنیدار در رابطه با فاصله  P-Rو قطعه  PRدر بين دو گروه جنيی
و نيز فاصله  ،P-Rفاصله  Q-Tو قطعه  PRدر دو گروه سنی بود ( .)p>1/15بهنظر میرسد كه عواملی مانند نژاد ،اقليم و رفتارهیاي
گاوميش میتواند روي پارامترهاي طبيعی الكتروكارديوگرام ازجمله فواصل و قطعات آن تاثيرگ ار باشد.
كليدواژهها :الكتروكارديوگرافی ،قطعات ،فواصل ،گاوميش رودخانهاي خوزستان.
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تعیین اندازه طبیعی فواصل و قطعات الکتروكاردیوگرام در...

به دیافراگم میگردد .میزان پوشش خاارجی بادن (ماو)

مقدمه
از بررسی منااب ااباد دساترن چنایم برمایآیاد هاه
الکتروهاردیوگرافی گاومیش در مقایساه باا ساایر دامهاا
بزرگ مورد غفلت ارار گرفته و مطالعات انجامشده در ایام
مورد بسیار محدود میباشد .بایشا

باههاار باردن ایام

روش جهت تشخیص اختالالت البی نیازمند اساتاندارد
نمودن آن نه تنها در بیم انواع دام بلکه در میان نژادها
مختلف از ی

گوناه مایباشاد ،چارا هاه ویژگایهاا

نیز در بزرگی امواج ربتشده دخالت دارد .افازایش ایام
پوشش بهویژه اگر تمان الکترودها با پوست به گونها
مناسب صورت نگیرد ،باعث هاهش ولتاژ ربتشده مای-
گردد (.)Amory et al., 1993
با عنایت به مطالب فوق ،در مطالعه حاضار برخای
از شاخصها طبیعی الکتروهاردیوگرام (اندازه فواصاد
و اطعات) در نژاد خاص از گاومیش (گااومیشهاا

مختلف نژاد میتواند با تغییر در پارامترهاا مختلاف

رودخانها خوزساتان) هاه در جناوبغارب هشاور از

الکتروهاردیوگرام همراه گاردد ( Radostits et al.,

اهمیت ااتصاد اابد توجهی برخوردار میباشد ،تعیایم

ی

 .)2007باید دانست هه عوامد متعدد بر شاخصهاا

گردیده است.

الکتروهاردیوگرام ماورر هساتند .برخای از ایام عواماد
پاتولوژی

و عدها دیگر غیرپاتولوژی

بهحساب می-

مواد و روشها

آیناد ( .)Ramakrishna et al., 1980از جملاه عواماد

مطالعه حاضر رو  111رأن گاومیش رودخاناها

میتوان به ضخامت دیواره و شکد افساه

به ظااهر ساالم در اساتان خوزساتان (شاامد شاهرها

غیرپاتولوژی

سینه ،ویژگیها هدایت الکتریکی ،حجم خاون داخاد

شوشتر ،دزفول ،اهواز ،سوسانگرد و شاادگان) صاورت

الب ،خصوصیات الکتریکی میوهارد ،محاد ارارگارفتم

گرفت .به ایم منظور ،پر از حضور در محاد دامادار

الکترودها ،میزان توده عضالنی ،انادازه حفارات الاب و

و اراردادن گاومیشها در داخد مهار ،بهترتیاب مراحاد

و محور الکتریکی الب در داخاد

بعااد شااامد اخااذ سااابقه ،معاینااه بااالینی و رباات

باالخره مواعیت آناتومی

افسه سینه اشاره هرد .برا مثاال ،در افساه ساینه بازرگ،

الکتروهاردیوگرام انجام میشد.

ریهها بهمیزان زیاد رو الب را پوشانده حالت عایقی

تمااامی گاااومیشدار هااا مااورد مطالعااه از نااوع

بیشتر توسط هوا واردشده به ریه (در طی دم) ایجاد

داشتی بوده و پرواربند (باا مفهاوم رایاج) باهحسااب

میگردد .بدیهی است هرچه هوا جاار همتار باشاد،

نمیآمدند .شرایط مدیریتی نیز یکساان و سانتی باوده و

ریهها همتر رو الب را پوشانده و حالت عاایقی همتار

وضعیت بدنی دامها نیز علیرغم آنهه در زماان معایناه

خواهد بود .افزایش ضخامت دیواره سینه نیاز مایتواناد

بهطور ویژه مد نظر نبود ،در تمامی موارد بهنظر شاباهت

باعث هاهش ولتاژ در الکتروهاردیوگرام گردد .همچنایم

اابد توجهی داشت .با توجه به سیستم سانتی نگاهدار

عوامد زیاد میتوانند باعاث تغییار مواعیات الاب در

گاومیشها برخی از ویژگیها آنها همچون آبساتنی و

افسه سینه شوند .ایم عواماد عبارتناد از :تانفر ،رشاد

مدت آن ربت نگردیده و لذا مورد توجه ارار نگرفت.

فیزیکی بدن ،چاای یا هر عاملی هه باعث افزایش فشاار
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 -اخ سابقه و معاينه فيزيكی :اطالعات مربوط باه هار

بود هه با توجه به هیفیت نوار الب ربتشده تعییم مای-

گاومیش (شامد شماره ،جنر ،سم و ساابقه بیماار و

شد.

داروهااا مصاارفی احتمااالی در هفتااههااا اخیاار) در

تمام نوارها بهدستآمده تا زماان ارانات آنهاا باه

پرسشنامهها مخصوص ربت میگردید .سم دامهاا باا

پاهتها پالستیکی انتقال یافته و باهدور از رطوبات و

توجه به فرمول دندانی آنها تعییم میشاد .پار از ربات

نور مستقیم خورشید نگهدار میشد .بهمنظور خوانادن

سابقه (مدت زمانی بیم  9تا  11دایقاه) هاه معماوال باا

دایقتر الکتروهاردیوگرامها ،هار ناوار باا بهاره باردن از

آرامتر شدن دام همزمان میگردید ،معاینه فیزیکای آغااز

دسااتگاه اسااکنر ،اسااکم شااده و باازرگنمااایی رو آن

میشد .در ایم زمان درجاه حارارت مقعاد  ،تعاداد و

صورت میگرفت .ساپر فواصاد  Q-T ،P-Rو  R-Rو

خصوصیات تنفر ،تعاداد و اادرت حرهاات شاکمبه،

نیز اطعات  ST ،PRو  TPاندازهگیر و ربت میشد.

وضعیت مخاطات و تعداد و ریتم ضربان الب بررسی و

 -تحليل آماري دادهها :دادهها بهدست آمده بهوسایله

در پرسشاانامه رباات ماایگردیااد .وضااعیت دف ا ادرار و

نرمافزار  SPSSنسخه  19ماورد تجزیاه و تحلیاد اارار

مدفوع نیز با استفاده از شواهد موجود و اظهارات دامدار

گرفتند .برا تعییم مرج بودن مقادیر همای ،از آزماون

مشخص و ربت میشد.

اسمیرنوف هولموگروف استفاده شد .ایم آزماون نشاان

 -ثبت الكتروكارديوگرام در اشتقاق قاعدهاي–رأسیی:

داد هه توزی مقادیر بهدست آماده بارا شااخصهاا

ابد از نصب گیرهها (هه به منظور هدایت بهتر جریاان-

مختلف الکتروهاردیوگرافی بهصورت غیرنرمال میباشد.

ها الکتریکی ،بهطور مرتاب تمیاز مایگردیاد) محاد

لذا نتایج ایم اسمت بهصورت میانه ±دامنه بیم چاارهی

اتصال الکترود به پوست آغشته باه الکاد شاده ،ساپر

ارانه شده و با بهره باردن از آزماون مامویتنای مقایساه

الکترود در محد استاندارد خود متصد میشد .محدها

گردید.

استاندارد برا نصب الکترودها بدیم شرح بود :الکترود
منفی ،رو ناودان وداجی چپ ،حدود ی

ساوم پاانیم

گردن و الکترود مثبت در محاذات و پشت مفصد آرناج
همیم سمت ،در فضا بایم دنادها پانجم .هامچنایم
الکترود زمیم نیاز در ناحیاها دورتار متصاد مایشاد.

يافتهها
میانه و دامنه بیم چارهی تعداد ضربان الاب در هاد
گاومیشها مورد مطالعه  11±11ضربه در دایقاه ربات
شد هه در گاومیشها نر و ماده بهترتیاب  81±12/9و

جهت ربت نوار الب از دستگاه الکتروهاردیوگراف ت -

 11±11ضربه در دایقه بارآورد گردیاد .در گاروههاا

هانالااه ( ،)Fukuda, ECG, 101; Japanاشااتقاق ،II

سنی همتر و مساو  2/9و بیشتر از  2/9سال نیز تعاداد

حساسیت ی

(هه بیانگر  11میلیمتر بر میلیولت است)

ضربان الب باهترتیاب  11±11/29و  11±19ضاربه در

و ساارعت  29میلاایمتاار در رانیااه (شااکدهااا  1و )2

دایقه بود .بررسیها آماار تفااوت معنایدار را در

استفاده میگردید ( .)Reef and MCGuirk, 2009طاول

تعداد ضربان الب بیم دو گروه جنسی و دو گروه سانی

مدت زمان اخذ نوار الب معموال حادود  1یاا  2دایقاه

مختلف مشخص نساخت (.)p<1/19
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تعیین اندازه طبیعی فواصل و قطعات الکتروكاردیوگرام در...

میاناه±دامناه بایم چاارهی فواصاد  Q-T ،P-Rو R-Rو

هه در میان موارد ذهرشده تنها در رابطاه باا فاصاله  P-Rو

اطعات  ST ،PRو  TPبدون توجاه باه جنسایت و سام در

اطعه  PRتفاوت معنیدار میباشد (.)p<1/19

گاااومیشهااا تحاات بررساای بااهترتیااب ،1/22±1/13

 -فواصییل و قطعییات الكتروكییارديوگرام و سیین :در

 1/21±1/19 ،1/12±1/12 ،1/89±1/19 ،1/39±1/14و

جدول  2فواصد و اطعات الکتروهااردیوگرام گااومیش-

 1/31±1/12رانیه تعییم گردید (جداول  1و .)2

ها ماورد بررسای بار اساان سام آورده شاده اسات.

 -فواصل و قطعیات الكتروكیارديوگرام و جنيیيت:

بررسیها آمار مشخص نمود هه سم تنها باعث ایجاد

جدول  1مقادیر میانه±دامنه بیمچارهی فواصاد Q- ،P-R

اختالف معنیدار در فاصله  ،P-Rفاصله  Q-Tو اطعه PR

 Tو  R-Rو اطعات  ST ،PRو TPرا بر اساان جنسایت

گردیده است (.)p<1/19

مشخص ساخته است .انجام آزمونها آماار نشاان داد
جدول  -1فواصد و اطعات مختلف الکتروهاردیوگرافی در گاومیشها مورد مطالعه بر حسب جنسیت
پارامتر

فاصله  P-Rفاصله  Q-Tفاصله R-R

نر
مجموع

(رانیه)

(رانیه)

(رانیه)
1/28 ± 1/13
1/34 ± 1/19

(رانیه)

(رانیه)

(رانیه)

1/22 ± 1/13

1/39 ± 1/14

1/91 ± 1/18

*

1/14 ± 1/13

1/22 ± 1/14

ميانگين±انحرات معيار

1/22 ± 1/14

1/31 ± 1/19

1/94 ± 1/22

1/14 ± 1/14

1/21 ± 1/19

ميانه±دامنه بينچاركی

1/19 ± 1/12

1/39 ± 1/14

1/89 ± 1/19

1/12 ± 1/12

1/21 ± 1/19

1/31 ± 1/11

1/19 ± 1/13

1/39 ± 1/19

1/89 ± 1/23

1/12 ± 1/12

1/21 ± 1/19

1/33 ± 1/11

1/22 ± 1/13

1/39 ± 1/14

1/89 ± 1/19

1/12 ± 1/12

1/21 ± 1/19

1/31 ± 1/12

1/21 ± 1/14

1/31 ± 1/19

1/91 ± 1/22

1/13 ± 1/13

1/21 ± 1/19

1/34 ± 1/18

جنييت

ماده

اطعه PR

اطعه ST

اطعه TP

ميانه±دامنه بينچاركی

ميانگين±انحرات معيار
ميانه±دامنه بينچاركی
ميانگين±انحرات معيار

*

* اختالف میانه±دامنه بیم چارهی میان دو گروه جنسی از نظر آمار معنیدار میباشد (.)p<1/19
جدول  -2فواصد و اطعات مختلف الکتروهاردیوگرافی در گاومیشها مورد مطالعه برحسب سم
پارامتر

فاصله  P-Rفاصله  Q-Tفاصله R-R
(رانیه)

سن
≤ 2/ 5
>2/ 5
مجموع

ميانه±دامنه بينچاركی
ميانگين±انحرات معيار
ميانه±دامنه بينچاركی
ميانگين±انحرات معيار
ميانه±دامنه بينچاركی
ميانگين±انحرات معيار

(رانیه)

(رانیه)

(رانیه)
1/31 ± 1/11
1/34 ± 1/11

(رانیه)

(رانیه)
*

1/12 ± 1/12

1/21 ± 1/14

1/12 ± 1/13

1/21 ± 1/19
1/21 ± 1/19

1/21 ± 1/14

1/21 ± 1/19

1/34 ± 1/19
1/31 ± 1/12
1/34 ± 1/18

1/21 ± 1/12

*

1/39 ± 1/14

1/89 ± 1/11

1/19 ± 1/13

1/39 ± 1/19

1/91 ± 1/23

1/23 ± 1/13

1/31 ± 1/13

1/91 ± 1/11

1/14 ± 1/12

1/23 ± 1/14

1/38 ± 1/19

1/99 ± 1/21

1/14 ± 1/13

1/22 ± 1/13

1/39 ± 1/14

1/89 ± 1/19

1/12 ± 1/12

1/21 ± 1/19

1/21 ± 1/14

1/31 ± 1/19

1/91 ± 1/22

1/13 ± 1/13

1/21 ± 1/19

*

* اختالف میانه ±دامنه بیم چارهی میان دو گروه سنی از نظر آمار معنیدار میباشد (.)p<1/19
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شکد  -1الکتروهاردیوگرام ربتشده متعلق به ی

رأن گاومیش نر بالغ با سم  4سال .اشتقاق ااعدها -رأسی (سرعت  29میلایمتار بار رانیاه و ولتااژ 11

میلیمتر بر میلیولت).

شکد  -2الکتروهاردیوگرام ربتشده متعلق به ی

رأن گاومیش نر نابالغ با سم  4ماه .اشتقاق ااعدها -رأسی (سرعت  29میلایمتار بار رانیاه و ولتااژ 11

میلیمتر بر میلیولت).

همچااون هایپرهااالمی نیااز باعااث افاازایش فاصااله P-R

بحث و نتيجهگيري
جهت تعییم واای پدیدآمده در الب ،انادازهگیار زماان
باایم امااواج ایجادشااده در الکتروهاااردیوگرام (فواصااد و
اطعات) الزم میباشد .ایم فواصد نیز مایتوانناد در شارایط
فیزیولوژی

یا پاتولوژی

تغییر یابند .برا مثاال ،از انادازه

فواصد  P-Rو  Q-Tو همچنیم اطعه  STو  TPدامها

میگردد (.)Edwards and Trieb, 1993
در مطالعااه حاضاار میانااه±دامنااه باایمچااارهی و
میااانگیم±انحااراف معیااار فاصااله  P-Rبااه ترتیااب
 1/22±1/13و  1/21±1/14رانیه اندازهگیار شاد .ایام
فاصله الکتروهاردیوگرافی

در مطالعه رضاخانی و شهباز

مبتال به تورم ضربها نگاار ( )TRPهاساته مایشاود

در سال  1319رو گاومیشها آذربایجاانی 1/24±1/19

( .)Ramakrishna et al., 1980موارد همچون افزایش

رانی اه ( )Rezakhani and Shahbazi, 1996و در مطالعااه

تون واگ یا مواعیتها خااص متابولیا

و توهسای

سااورش و همکاااران در سااال  2119در گاااومیش مااورا
 1/22 ±1/11رانیه ( )Suresh et al., 2009باود .ااباد ذهار
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تعیین اندازه طبیعی فواصل و قطعات الکتروكاردیوگرام در...

است هه ایم دو مطالعه با بهره باردن از اشاتقاق ااعادها -

میانااه±دامنااه باایمچااارهی و میااانگیم±انحااراف معیااار

رأسی صورت گرفته است .در دو مطالعه دیگر انجاامشاده

فاصاله  R-Rدر گااومیشهاا ایام بررسای باهترتیاب

هه بهترتیب در گاومیش باتالای و گااومیش رودخاناها و

 1/89±1/19و  1/91±1/22رانیاااه تعیااایم گردیاااد .در

با بهره بردن از اشتقاق  IIصورت گرفت ،اندازه فاصله P-R

مطالعات اابد دسترن ،هیچ اشاره مساتقیمی باه انادازه ایام

بهترتیب  1/29±1/19رانیاه ( )Lacuata and Libo, 1983و

فاصله در گاو و گاومیش نشده است.

 1/14±1/11رانیااه ( )Jayasekera et al., 1992تعیاایم
گردید.
در دو مطالعه انجامشده در نوع گاو هه باهترتیاب باا

در بررساای حاضاار میانااه±دامنااه باایم چااارهی و
میانگیم±انحراف معیار اطعه  PRبهترتیاب 1/12±1/12
و  1/13±1/13رانیه بود.

بهرهبردن از اشتقاق  IIو لیاد ااعادها -رأسای صاورت

در تحقیقات انتشاریافته اشارها به اندازه ایم اطعه

گرفته ،اندازه فاصله  1/22±1/114 ،P-Rرانیه ( Ghita et

در نااوع گاااومیش نشااده اساات .در نااوع گاااو و در دو

 )al., 2008و  1/2 ±1/12رانیه ( )Deroth, 1980بوده اسات.

مطالعااه مختلااف میااانگیم±انحااراف معیااار ایاام اطعااه

در مطالعه دروث ،نژاد گاو هلشتایم ربت شده است .بعضای

 1/13 ±1/113رانیاه ( )Ghita et al., 2008و 1/1±1/12

مناب محادوده فاصاله  P-Rرا در گااو و اساب باه ترتیاب

رانیه ( )Deroth, 1980تعییم گردیده است.

 1/21±1/12رانیه ( )Rezakhani et al., 2004و 1/22±1/99
رانیه ( )Edwards and Trieb, 1993اعالم نمودهاند.
در ایااام بررسااای میاناااه±دامناااه بااایمچاااارهی و

در ایاام مطالعااه میانااه±دامنااه باایم چااارهی و
میانگیم±انحراف معیار اطعه  STبهترتیاب 1/21±1/19
و  1/21 ±1/19رانیه باود .در بررسای انجاامشاده رو

میااانگیم±انحااراف معیااار فاصااله  Q-Tبااهترتیااب

 111رأن گاومیش بااتالای ،میاانگیم±انحاراف معیاار

 1/39±1/14و  1/31±1/19رانیه بود .الهواتاا و لیباو در

اطعااه  1/31 ±1/19 ،STرانیااه اناادازهگیاار گردیااد

سال  1983با بهرهبردن از اشتقاق  ،IIمیاانگیم±انحاراف

( .)Lacuata and Libo, 1983اناادازه ایاام اطعااه در

معیار اندازه فاصاله  Q-Tگااومیش را  1/39±1/11رانیاه

مطالعااات دیگاار صااورتگرفتااه در نااوع گاااومیش

تعییم نمودند .در مطالعها دیگر ایم راام 1/31±1/12

 1/29±1/12رانیاااه ( )Jayasekera et al., 1992و

رانیه اعالم گردیده اسات ( .)Jayasekera et al., 1992در

 1/21±1/13رانیه ( )Suresh et al., 2009بوده است .در

مطالعااات دیگاار  ،اناادازه فاصااله  Q-Tبااهترتیااب

دو گزارش اابد دسترن در مورد انادازه ایام اطعاه در

 1/32±1/11رانیاه ()Rezakhani and Shahbazi, 1996

نوع گاو به اراام  1/21±1/11رانیه ()Ghita et al., 2008

و  1/41±1/12رانیه ( )Suresh et al., 2009بود.

و  1/2±1/13رانیه ( )Deroth, 1980اشاره شده است.

در دو تحقیق صورت گرفته در گااو ،میاانگیم±انحاراف

در مطالعااه حاضاار میانااه±دامنااه باایمچااارهی و

معیااار فاصااله  1/31 ±1/118 ،Q-Tرانیااه ( Ghita et al.,

میانگیم±انحراف معیار اطعه  TPبهترتیاب 1/34±1/12

 )2008و  1/4±1/13رانیااه ( )Deroth, 1980گاازارش شااده

و  1/31±1/18رانیه تعییم گردید .متأسفانه در ایم ماورد

است.

نیز مقاالت انتشاریافته در نوع گاومیش اشارها بهانادازه
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ایم اطعه در دامها مورد مطالعه خاود نداشاتهاناد .در

ارتباااط باایم فواصااد  P-Rو Q-Tبااا ساام را معکااون

تنها مقاله اابد دسترن در نوع گااو میاانگیم±انحاراف

دانستهاند (.)Rezakhani and Shahbazi,1996

معیار اطعه  1/11±1/11 ،TPرانیاه اعاالم شاده اسات
(.)Ghita et al., 2008
از بیم فواصد و اطعات فوق ،تنها در ماورد فاصاله

بهطور خالصه آنچه از نتایج ایم مطالعه حاصد می-
شود آن است هه تفاوتها ناژاد (هاه رو ماوارد
همچون اندازه حفرات الب و مواعیت آناتومی

محاور

 P-Rو اطعه  ،PRاختالف مشاهدهشاده بایم دو جانر

الکتریکی آن مورر است) و االیمی و رفتار (هاه خاود

(بیشاتر بااودن انادازه در ماااده) معنایدار بااوده اسات.

میتواند متأرر از نژاد باشد) بیم گاومیشهاا رودخاناها

همچنیم فاصله  P-Rو  Q-Tو اطعه  PRدر دامهاا باا

و سایر نژادها گاومیش و همچنیم لید مورد استفاده جهات

سم بیشتر از  2/9سال از دامهاا باا سام همتار از 2/9

الکتروهاردیوگرافی میتواند دالید تفااوتی باشاد هاه ماابیم

سال بیشتر بوده اسات .در مطالعاه آپادهیاا و سااد در

برخی نتایج ایم بررسی و سایر مطالعات مشاهده میگردد.

سال  1982هه رو  19رأن گاومیش صاورت گرفات،
نشان داده شد هه با افزایش سم بار انادازه فاصاله P-R

افزوده شده است .در ایم تحقیق فاصاله  Q-Tدر گاروه
سنی  3-9سال نسبت به گروه سنی  1-2سال و یاا 2-3
سال بهطور مشخصی بیشتر بود ( Upadhyay and Sud,

.)1982
مطالعه الهواتا و لیبو در سال  1319نشان داد هه تمام
فواصد و اطعات بهجاز  Q-Tدر دامهاا همتار از ساه
سال بیشتر از گروه سانی بااالتر از ساه ساال مایباشاد
( .)Lacuata and Libo, 1983رضاخانی و شهباز نیاز

سپاسگزاري
نویسندگان از معاونت پژوهشی دانشاگاه شاهید چماران
اهواز بهجهت تأمیم هزینه اجرا ایم مطالعه اادردانی مای-
نمایند.
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Abstract
Electrocardiography is an important diagnostic technique in conjunction to cardiac problems,
therefore its standardization is necessary among various livestock and also different breeds of a
species because species differences can influence ECG parameters. Determination of normal
Intervals and segments of the electrocardiogram can help identify heart abnormalities especially
arrhythmias. The present study was performed to determine normal duration of intervals and
segments of the electrocardiogram on 100 apparently healthy river buffaloes. For this purpose
the buffaloes were divided into male and female and according to dental formula to two age
groups (less than 2.5 and more than 2.5 years of age). After taking the anamnesis and
performing a clinical examination, the electrocardiogram was obtained based on base- apex lead
system with lead II of the electrocardiograph, paper speed of 25mm/sec and sensitivity of 10
mv/min. Results showed that regardless of age and sex, the median and interquartile range of PR, Q-T and R-R intervals and PR, ST and TP segments were 0.22±0.03, 0.36±0.04, 0.89± 0.16,
0.12± 0.02, 0.21± 0.05 and 0.30± 0.12 second respectively. Statistical tests showed that there is
a significant difference in relation to the P-R interval and PR segment between the two sexes
and also P-R, Q-T interval and PR segment in the two age groups (p<0.05). It seems that factors
such as breed, ecology and behavior of river buffalo can affect normal electrocardiographic
wave parameters.
Conflict of interest: None declared.
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