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چکیده 

انجام   به   هلشتاین  نژاد  سالم  ظاهر  به  شیرخوار  هایگوساله  در  فیزیولوژیک  های آریتمی  انواع  فراوانی  تعیین  هدف   با  حاضر،  تحقیق    
و   بالینی  معاینات  و  شده  اخذ  گوساله  و  مادر  سابقه  مورد  هر  در    .گرفتند  قرار  ارزیابی  مورد  گوساله  رأس  35  منظور  بدین  .  است  رسیده

صورت   هاآن  روی  شیرگیری  از  زمان  همچنین  و  تولد  از  پس  21 و 14  ،7  روزهای  و  72  و  48  ،24  ،12  ،6  ،2  ساعات  در  الکتروکاردیوگرافی
271)   هاآن  مابقی  در  و  بوده  آریتمی  فاقد  درصد  58/22  یا عدد  79  شده،  تهیه  الکتروکاردیوگرام  350  مجموع  از  که  داد  نشان  نتایج    .گرفت

بلوک  و دهلیزی-سینوسی بلوک سینوسی، آریتمی سرگردان، آهنگپیش آلترنانس،الکتریکال) آریتمی نوع  یک حداقل( درصد 42/77 یا عدد
صورت   به  که   گردید  تعیین  مورد  3  و   8  ،37  ، 111  ،187  ترتیب  به   فوق  هایآریتمی  فراوانی  .  است  رسیده  ثبت  به (  2  نوع   بطنی-دهلیزی
از  پس   2  ساعت   :  ترتیب  به  فوق  ابتدایی  آریتمی  چهار   وقوع  زمان   ترینفراوان  همچنین  .  بودند  افتاده  اتفاق  یکدیگر  با   همزمان  یا  و   مستقل

سوم   و  دوم  های هفته  در  2  درجه  بطنی -دهلیزی  بلوک   .  است  بوده  شیرگیری  از  زمان   و  تولد  از   پس  48  ساعت  تولد،  از  پس  12  ساعت  تولد،
این   حضور  بر  سن  تأثیر  که  نمود   مشخص  آماری  های آزمون  انجام   .  بود  مشاهده  قابل  شیرگیری  از  زمان  در  و   گوساله   تولد  از  پس

های آریتمی  فراوانی  بر  جنس  تأثیر    . است  گشته  منجر  دارمعنی  اختالفی  به   سرگردان  آهنگپیش  و   آلترنانسالکتریکال  مورد  در  هاآریتمی
خارج  محیط  با  انطباق  همچون  دالیلی  به  که  نوزاد  هایدام  در  موجد  خاص  شرایط  که   رسدمی  نظر  به  .  نشد  داده  تشخیص  دارمعنی  فوق

.باشد سنی  گروه این در  فیزیولوژیک آریتمی یتوجه قابل تعداد حضور عامل کند،می  بروز رحمی
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وظایف آن را با مشکل مواجه ساخته و با عقب افتادگی در 

بی تولید   حالی،رشد، ضعف،  در  اختالل  و  دیررس  بلوغ 

 (.  Constable et al., 2017)  همراه گردد

اصلی     عنوان  )به  قلب  طبیعی  این کارکرد  جزء  ترین 

های الکتریکی از دستگاه( به وجود نظم در ایجاد ایمپالس

های  دهلیزی و انتقال منظم آن به سایر قسمت -گره سینوسی

انتقال   هر  قلب وابسته است.   گونه اختالل در تولید و یا 

می وضعیتی  بروز  به  منجر  آریتمی  ایمپالس  به  که  گردد 

های قلبی بر اساس معیارهای مختلفی آریتمی    مشهور است.

میتقسیم آنبندی  جمله  از  که  یا  شوند  فیزیولوژیک  ها 

است  آریتمی  بودن   ,McGuirk and Reef)  پاتولوژیک 

2015) . 

به آریتمی     فانکشنال،  یا  طبیعی  فیزیولوژیک،  های 

ویژه    یواسطه به  خودمختار  اعصاب  تونیسیته  در  تغییر 

ای از  که با هیچ نشانه  ده و به دلیل آنعصب واگ پدید آم

   ناکار آمدی قلب همراه نیستند نیاز به مداخله درمانی ندارند. 

آریتمی مقابل  یا  در  پاتولوژیک  صورت های  به  بدخیم 

مستمر در دام درگیر قابل ثبت بوده و همواره با نارسایی  

-ها، بیشود که در دامگفته می    حتقانی قلب همراه هستند.ا

گذشته  نظمی در  که  گونه  آن  قلب  ریتم  پاتولوژیک  های 

می میتصور  و  نبوده  کم  دام شد  سالمت  برای  توانند 

الزم    (.  McGuirk, 1991; Smetzer, 1976)  خطرناک باشند

های  های قلبی نه تنها در بیماریبه یادآوری است که آریتمی

بیماری در سایر دستگاه بلکه در موارد حضور  های  قلبی، 

دارند وقوع  امکان  نیز  گوارش(  دستگاه  )همچون   بدن 

(McGuirk and Reef, 2015.) 

آریتمیدقیق     تشخیص  روش  قلبی، ترین  های 

الکتروکاردیوگرافی عبارت است      الکتروکاردیوگرافی است. 

قلب در    یاز ثبت پتانسیل الکتریکی تولید شده در ماهیچه

طی مراحل مختلف سیکل قلبی از سطح بدن و ترسیم آن  

افقی(  )محور  زمان  و  عمودی(  )محور  ولتاژ  قالب  در 

(Constable et al., 2017 .) 

گوساله     روی  که  تحقیق حاضر  ظاهر  در  به  نوزاد  های 

سالم نژاد هلشتاین به انجام رسیده است، تالش گردیده تا  

های فیزیولوژیک مشاهده شده در این  فراوانی انواع آریتمی

که    دوره حیاتی زندگی دام شناسایی گردد.   بدیهی است 

-ها در زمان مواجهه با گوسالهشناسایی این نوع از آریتمی

تواند اهمیت  های قلبی میهای نوزاد بیمار واجد بی نظمی

دام گونه  این  در  شده  ثبت  آریتمی  را مشخص حضور  ها 

گیری در برخورد با آن کمک نموده و تا  ساخته، به تصمیم

 حدی روند پاتولوژیک موجود را تعیین نماید.

 

 مواد و روش کار 

رأس    18رأس نر و    17رأس )  35تحقیق حاضر روی      

گوساله شیرخوار نژاد هلشتاین به ظاهر سالم در استان   ماده(

گرفت.   صورت  واحد   اصفهان  یک  در  حضور  از  پس 

رأس گاو شیری،    2000  ا  گاوداری صنعتی به ظرفیت حدود

بر دامر با  پرونده  شدند. سی  شناسایی  آبستن  گاوهای   ها، 

گا زایش هر  از  گوسالهپس  باکسو،  به  با  ها  انفرادی  های 

سپس مراحل زیر به     .شدندبستر مناسب )کلش( منتقل می

 رسید:انجام می

مادر  -     سابقه  زایشسن،      :شامل،  اخذ  طول شکم   ،

سابقه روز(،  )به  احتمالی    یآبستنی  داروهای  و  بیماری 

 مصرف شده در طول آبستنی.

 زایش  ینس و نحوهج  گوساله، شامل:    یاخذ سابقه  -    

 )طبیعی یا با کمک(. 

 ها: ارزیابی گوساله -    

و  زمان  ارزیابی:    زمان     بالینی  معاینات  انجام  های 

،  2های مورد بررسی در ساعات  الکتروکاردیوگرافی گوساله

پس از تولد    21و    14،  7و روزهای    72و    48،  24،  12،  6

در دامداری      گرفته شد.و همچنین زمان از شیرگیری در نظر  

گوساله از شیرگیری  زمان  بررسی  به مورد  ماده  و  نر  های 

 باشد. روزگی می 90و  75ترتیب 

بالینی:       گوساله  معاینه  بالینی  تعیین و  ارزیابی  به  که  ها 

حرارت، تعداد ضربان قلب و    یثبت عالئم حیاتی )درجه

در   بود،  محدود  دام  هوشیاری  وضعیت  و  تنفس(  تعداد 

در صورت   محیطی آرام و با حداقل استرس به انجام رسید.  

بررسی  نیز  مخاطات(  وضعیت  )مانند  موارد  سایر      نیاز، 
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شد، همچنین وضعیت دفع ادرار و مدفوع نیز با استفاده می

می ثبت  کارگران  اظهارات  و  موجود  شواهد   گردید. از 

زایی و یا وجود  سخت   یبدیهی است که در صورت سابقه

یک از مقاطع زمانی، گوساله مورد    های بیماری در هر هنشان

 شد. نظر از مطالعه حذف می

قاعده     اشتقاق  در  الکتروکاردیوگرام    رأسی: -ایثبت 

پوش  جهت انجام این کار، گوساله مورد نظر روی یک کف

آرام شدن   گرفت.  خشک قرار می  الستیکی کامال  از  پس 

ها به پوست،  اتصال آن  ها، محلقبل از نصب گیره  گوساله و

به الکل آغشته شده و سپس الکترود در محل استاندارد خود  

ت  ی در زمان اخذ الکتروکاردیوگرام وضع  گردید.  متصل می

گونه به  و  ایستاده  صورت  به  دام  گرفتن  که  قرار  بود  ای 

ها تا حد ممکن موازی یکدیگر و عمود  های حرکتی آناندام

های استاندارد برای نصب محل  بر محور طولی بدن باشند.  

بود: شرح  بدین  ناودان     الکترودها  روی  منفی،  الکترود 

سوم پایین گردن و الکترود مثبت  وداجی چپ، حدود یک

در محاذات و پشت مفصل آرنج همین سمت، در فضای  

  ی در ناحیه  نیز  خنثیهمچنین الکترود    ای پنجم.  بین دنده

ت دستگاه، یک  حساسی   شد.گاه سمت چپ متصل میتهی

ولت( و سرعت آن در تمامی متر بر میلیمیلی  10گر  )بیان

تنظیم میمیلی  25موارد روی   ثانیه  در  جهت    گردید.  متر 

اشتقاق   از  قلب  نوار  الکتروکاردیوگراف    IIثبت  دستگاه 

حملتک) قابل  ژاپن(    ،Cardimax  کاناله  کشور  ساخت 

می  شده    شد.  استفاده  اخذ  قلب  نوار  در  که  صورتی  در 

کرد، دام مجبور به فعالیت شده،  آریتمی قلبی جلب توجه می 

می  ا مجدد تکرار  الکتروکاردیوگرافی  فوق  ترتیب  به  -و 

ها به  دست آمده تا زمان قرائت آن  تمام نوارهای به  گردید.  

های پالستیکی انتقال یافته و به دور از رطوبت و نور پاکت 

خو  می مستقیم  نگهداری  خواندن   شد.  رشید  منظور  به 

ها هر نوار با بهره بردن از اسکنر،  تر الکتروکاردیوگرامدقیق

 گرفت. نمایی روی آن صورت میاسکن شده و بزرگ

به    16نسخه    SPSSافزار  آوری شده با نرمهای جمعداده    

شدند.   بررسی  تحلیلی  و  توصیفی  داده  طور  با  تحلیل  ها 

کای و آزمون نمار، آزمون مربعران، آزمون مکآزمون کوک 

 دقیق فیشر انجام گرفت. 

 

 نتایج 

 تعداد ضربان قلب

های مورد  متوسط تعداد ضربان قلب گوساله  Table 1  در    

با مشاهده   بررسی بر اساس سن و جنس آورده شده است.  

گردد که میانگین و انحراف معیار این جدول مشخص می

ها )بدون در نظر گرفتن جنس ضربان قلب در کل گوساله

  بوده است.   169/ 1±91/ 95و زمان اخذ الکتروکاردیوگرام(  

-جنس فاقد اختالف آماری معنی  تعداد ضربان قلب بین دو

های متفاوت الکتروکاردیوگرافی این  دار بوده اما بین زمان

 (. P<0/ 05) دار تشخیص داده شداختالف معنی

 
 

Table 1. The mean (±SD) of heart rate (beat/min) in studied calves based on age and sex 
Age 

 

Sex 

2 hours 
old 

6 hours 
old 

12 hours 
old 

24 hours 
old 

48 hours 
old 

72 hours 
old 

7 days 
old 

14 days 
old 

21 days 
old 

Weaning Total 

Male 
a244.17± 

4.10 

b229.88± 

4.38 

c215.05± 

2.95 

d195.82± 

2.36 

e177.11± 

2.45 

f165.05± 

2.64 

g145.11± 

1.98 

h129.47± 

3 

i116.29± 

1.84 

j88.11± 

2.03 

170.5± 

2.77 

Female 
a237.11± 

4.43 

a229.55± 

4.37 

b215.33± 

4.49 

c193.5± 

3.60 

d176.44± 

2.70 

e162.22± 

2.17 

f142.66± 

1.54 

g129.33± 

1.58 

h116.66± 

1.34 

i189.83± 

1.24 

169.26± 

2.71 

Total 
a240.54± 

3.04 

b229.71± 

3.05 

c215.2± 

2.68 

d194.62± 

2.15 

e176.77± 

1.8 

f163.6± 

1.69 

g143.85± 

1.24 

h129.4± 

1.64 

i118.48± 

1.11 

j89± 

1.16 

169.91± 

1.95 

Different letters: The difference is statistically significance (p<0.05). 
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 آریتمی

مجموع  بررسی     از  که  نمود  مشخص  گرفته  انجام  های 

(  درصد  22/ 57عدد )  79الکتروکاردیوگرام تهیه شده،    350

آن مابقی  در  و  بوده  آریتمی  )فاقد  یا    271ها    77/ 42عدد 

-آلترنانس، پیش( حداقل یک نوع آریتمی )الکتریکالدرصد

دهلیزی  -آهنگ سرگردان، آریتمی سینوسی، بلوک سینوسی

-Fig 1( به ثبت رسیده است )2  نی نوعبط-و بلوک دهلیزی 

  8،  37،  111،  187های فوق به ترتیب  فراوانی آریتمی  (.  6

یا همزمان   مورد تعیین گردید که به صورت مستقل و  3و  

 (.Table 2با یکدیگر اتفاق افتاده بودند )

همه     در  که  داد  نشان  بررسی  این  نتایج    ی همچنین 

زمان  هایگوساله از  یکی  در  حداقل  مطالعه  های مورد 

 وجود داشته است. الکتروکاردیوگرافی نوعی از دیسریتمی 

-توزیع فراوانی مطلق و نسبی آریتمی   Table 2 & 3در      

  ها بر اساس سن و ای فوق و همچنین بررسی تحلیلی آنه

های  گرفتن حضور همزمان( در گوساله  جنس )بدون در نظر

ول  ااین جد  یبا مشاهده    داده شده است.  مورد مطالعه نشان

ها  ترین زمان وقوع این آریتمیگردد که فراوانمشخص می

آریتمی  آلترنانس، پیش آهنگ سرگردان،  درمورد الکتریکال

بلوک سینوسی سینوسی   ب-و    2  ساعت   ترتیب:    هدهلیزی 

  پس از تولد   48، ساعت  پس از تولد  12  پس از تولد، ساعت 

از زمان  است.    و  بوده  دهلیزی  شیرگیری  بطنی  -بلوک 

های دوم و سوم پس از تولد گوساله و در هفته  2ی  درجه

کدام یک مورد( قابل مشاهده    شیرگیری دام )هر  در زمان از

 بود.  

 
Table 2. Absolute frequency (%) of cardiac arrhythmias, considering their non-concomitant presence, in 

studied calves based on age 

A.V.B2 S.A.B. S.A. W.P. E.A. 

Arrhythmia 

 

             Age 

0 (0%) 0 (0%) 1 (2.85%) ab15 (42.85%) a25 (71.42%) 2 hours old 

0 (0%) 0 (0%) 1 (2.85%) a19 (54.28%) a18 (51.42%) 6 hours old 

0 (0%) 0 (0%) 5 (14.28%) a20 (57.14%) a22 (62.85%) 12 hours old 

0 (0%) 0 (0%) 3 (8.57%) a16 (45.7%) a20 (57.14%) 24 hours old 

0 (0%) 0 (0%) 7 (20%) abc11 (31.42%) a23 (65.70%) 48 hours old 

0 (0%) 1 (2.85%) 4 (11.42%) ab13 (37.14%) a19 (54.28%) 72 hours old 

0 (0%) 1 (2.85%) 6 (17.14%) abc10 (28.57%) a15 (42.85%) 7 days old 

1 (2.85%) 2 (5.71%) 6 (17.14%) bc4 (11.42%) a23 (65.71%) 14 days old 

1 (2.85%) 1 (2.85%) 3 (8.57%) cd2 (5.71%) ab14 (40%) 21 days old 

1 (2.85%) 3 (8.57%) 1 (2.85%) d1 (2.85%) b8 (22.85%) Weaning 

3 (0.85%) 8 (2.28%) 37 (10.57%) 111 (31.71%) 187 (53.42%) Total 
E.A.: Electrical alternans, W.P.: Wandering pacemaker, S.A.: Sinus arrhythmia, S.A.B.: Sinoatrial block and A.V. B2: Second 

degree atrioventricular block. 

Different letters: The difference is statistically significance (p<0.05). 

 

 

Table 3. Absolute frequency (%) of cardiac arrhythmias, considering their non-concomitant presence, in 

studied calves based on sex 

A.V.B2 S.A.B. S.A. W.P. E.A. 

Arrhythmia 

 

                 Sex 

0 (0%) 4 (2.35%) 17 (10%) 50 (29.41%) 96 (57.05%) Male 

0 (0%) 4 (2.22%) 20 (11.11%) 61 (33.88%) 91 (50.55%) Female 

3 (0.85%) 8 (2.28%) 37 (10.57%) 111 (31.71%) 187 (53.42%) Total 
E.A.: Electrical alternans, W.P.: Wandering pacemaker, S.A.: Sinus arrhythmia, S.A.B.: Sinoatrial block and A.V. B2: Second 

degree atrioventricular block. 

 (p>0.5%). 
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های آماری مشخص نمود که تأثیر سن بر انجام آزمون    

-آلترنانس و پیشالکتریکالها در مورد  حضور این آریتمی

معنی اختالفی  به  سرگردان  است  آهنگ  گشته  منجر  دار 

(05 /0>P  .)  های فوق  تأثیر جنس بر فراوانی حضور آریتمی

 (. P>0/ 05دار تشخیص داده نشد )معنی

انواع    Table 4 & 5در       نسبی  و  مطلق  فراوانی  توزیع 

نظر   ها ثبت گردیده و بر اساس سن و جنس و با درآریتمی

آن همزمان  حضور  )ارزیابی  گرفتن  است  شده  آورده  ها 

جد    توصیفی(. این  مشاهده  میابا  مشخص  که ول  گردد 

-تنهایی، پیش  آلترنانس بهفراوانترین زمان وقوع الکتریکال

به سرگردان  الکتریکال  آهنگ  با تنهایی،  همراه  آلترنانس 

آهنگ آهنگ سرگردان و آریتمی سینوسی همراه با پیشپیش

روز    7ساعت و    2ساعت،    6روز،    14سرگردان به ترتیب  

است.   بوده  تولد  از  بیش  پس  فاقد همچنین  مورد  ترین 

ارتباط     آریتمی به زمان از شیرگرفتن دام تعلق داشته است. 

های بررسی  بین تعداد ضربان قلب و فراوانی نسبی آریتمی:  

ن داد که ضریب همبستگی پیرسون  ااری انجام شده نش مآ

بوده    0/ 88ضربان قلب و فراوانی نسبی آریتمی برابر با    بین

ارتباط بسیار شدید و مستقیم    یاین یافته نشان دهنده  است.  

 (. P<0/ 01باشد )بین این دو متغیر می

 

 
Table 4. Absolute frequency (%) of cardiac arrhythmias, considering their concomitant presence, in 

studied calves based on age 

Total Weaning 
21 days 

old 
14 days 

old 
7 days 

old 
72 hours 

old 
48 hours 

old 
24 hours 

old 
12 hours 

old 
6 hours 

old 
2 hours 

old 

Age  

 
 

Arrhythmia 

79 
(22.57%) 

25 
(71.42%) 

19 
(54.28%) 

8 
(22.85%) 

12 
(34.28%) 

5 
(14.28%) 

3 
(8.57%) 

3 
(8.57%) 

0 
(0%) 

2 
(5.71%) 

2 
(5.71%) 

None 

143 
(40.85%) 

6 
(17.14%) 

12 
(34.28%) 

19 
(54.28%) 

12 
(34.28%) 

15 
(85.42%) 

17 
(48.57%) 

16 
(45.71%) 

15 
(85.42%) 

14 
(40%) 

17 
(48.57%) 

E.A. 

61 
(17.42%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4 
(11.42%) 

10 
(28.57%) 

6 
(17.14%) 

9 
925.71%) 

10 
(28.57%) 

14 
(40%) 

8 
(22.85%) 

W.P. 

22 
(6.28%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2 
(5.71%) 

4 
(11.42%) 

5 
(14.28%) 

4 
(11.42%) 

7 
(20%) 

E.A.+W.P. 

16 
(4.57%) 

0 
(0%) 

1 
(2.85%) 

2 
(5.71%) 

4 
(11.42%) 

1 
(2.85%) 

1 
(2.85%) 

3 
(8.57%) 

3 
(8.57%) 

1 
(2.85%) 

0 
(0%) 

W.P.+S.A. 

7 
(2%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(2.85%) 

1 
(2.85%) 

2 
(5.71%) 

2 
(5.71%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(2.85%) 

E.A.+S.A. 

7 
(2%) 

0 
(0%) 

1 
(2.85%) 

0 
(0%) 

1 
(2.85%) 

1 
(2.85%) 

2 
(5.71%) 

0 
(0%) 

2 
(5.71%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

E.A.+W.P.+ 
S.A. 

5 
(1.42%) 

1 
(2.85%) 

00 
(0%) 

2 
(5.71%) 

1 
(2.85%) 

1 
(2.85%) 

2 
(5.71%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

E.A.+W.P.+ 
S.A.B 

4 
(1.14%) 

0 
(0%) 

00 
(0%) 

2 
(5.71%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

2 
(5.71%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

S.A. 

3 
(0.85%) 

2 
(5.71%) 

1 
(2.85%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

S.A.B. 

3 
(0.85%) 

1 
(2.85%) 

1 
(2.85%) 

1 
(2.85%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

E.A.+S.A+ 
A.V.B2. 

E.A.: Electrical alternans, W.P.: Wandering pacemaker, S.A.: Sinus arrhythmia, S.A.B.: Sinoatrial block and A.V. B2: Second 

degree atrioventricular block. 
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Table 5. Absolute frequency (%) of cardiac arrhythmias, considering 

 their concomitant presence, in studied calves based on sex 

Total Female Male 

Sex 

 

            Arrhythmia 

79 

(22.57%) 

44 

(24.44%) 

35 

(20.58%) 
None 

143 

(40.85%) 

66 

(36.66%) 

77 

(45.29%) 
E.A. 

61 

(17.42%) 

33 

(18.33%) 

28 

(16.47%) 
W.P. 

22 

(6.28%) 

13 

(7.22%) 

9 

(5.29%) 
E.A.+W.P. 

16 

(4.57%) 

9 

(5%) 

7 

(4.11%) 
W.P.+S.A. 

7 

(2%) 

3 

(1.66%) 

4 

(2.35%) 
E.A.+S.A. 

7 

(2%) 

4 

(2.22%) 

3 

(1.76%) 

E.A.+W.P.+ 

S.A. 

5 

(1.42%) 

2 

(1.11%) 

3 

(1.76%) 

E.A.+W.P.+ 

S.A.B 

4 

(1.14%) 

1 

(0.55%) 

3 

(1.76%) 
S.A. 

3 

(0.85%) 

2 

(1.11%) 

1 

(0.58%) 
S.A.B. 

3 

(0.85%) 

3 

(1.66%) 

0 

(0%) 
E.A.+S.A+ A.V.B2. 

E.A.: Electrical alternans, W.P.: Wandering pacemaker, S.A.: Sinus 

arrhythmia, S.A.B.: Sinoatrial block and A.V. B2: Second degree 

atrioventricular block. 

 

 

 
Fig 1. Normal ECG in a male weaning calf    

(Base-Apex lead, 25mm/s and 10 mm= 1mv). 
 

 
Fig 2. Electrical alternans in a female 21-day-old 
calf (Base-Apex lead, 25mm/s and 10 mm= 1mv). 

 

  
Fig 3. Wandering pacemaker in a male 

weaning   calf (Base-Apex lead, 25mm/s and 

10 mm= 1mv). 
 

Fig 4. Sinus arrhythmia in a female weaning calf 

(Base-Apex lead, 25mm/s and 10 mm= 1mv). 
 
 

  
Fig 5. Sinoatrial block in a male 14-day-old   

(Base-Apex lead, 25mm/s and 10 mm= 1mv). 
 

Fig 6. Second-degree atrioventrivular block in a 

female weaning calf (Base-Apex lead, 25mm/s and 

10 mm= 1mv). 
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 بحث 

های  ترین تکنیک تشخیص آریتمیترین و دقیقحساس    

-تکنیکی که نمی  قلبی استفاده از الکتروکاردیوگرافی است.  

وسیله هیچ  رادیولوژی،    یتوان  )همچون  دیگری 

یا گوش   با گوشی( را جایگزین  اکوکاردیوگرافی و  کردن 

شکی نیست که   (.  Reece and Swenson, 1993)د  آن نمو 

بردن از نتایج الکتروکاردیوگرافی تنها زمانی محقق می  سود

دام  ش یک  در  الکتروکاردیوگرام  طبیعی  وضعیت  که  ود 

تعیین  آن  با  مقایسه  در  بوده و حاالت غیرعادی  مشخص 

های نوزاد نژاد در این مطالعه نیز که روی گوساله  گردد.  

حاالت   تا  گردید  تالش  است  رسیده  انجام  به  هلشتاین 

غیرعادی الکتروکاردیوگرام )در مقایسه با الکتروکاردیوگرام  

 های به ظاهر سالم مشخص شود. دارد( در گوسالهاستان

های  در این مطالعه متوسط تعداد ضربان قلب در گوساله    

 ضربه در دقیقه تعیین گردید.   169/ 1±19/ 95  مورد بررسی 

دار بین دو جنس، در بین تمامی  علیرغم عدم تفاوت معنی

نمونهزمان معنیهای  اختالف  ضربان گیری  تعداد  در  دار 

-واسطه  امری که به    ه صورت کاهشی( مشاهده شد.قلب )ب

شود که  گفته می  .  باشدها قابل توجیه میافزایش سن دام  ی

فیزیولوژ به    کی خواص  نسبت  را  نوزاد  و  میوکارد، جنین 

ضربان در  قلبی،  آسیب اختالالت  قلب  باالی  پذیرتر های 

رغم آن که  در منابع دامپزشکی علی  .  (Wern, 2006)  کندمی

بالغ   گاوان  در  قلب  ضربان  طبیعی    40-80محدوده 

(McGuirk and Reef, 2015  و )60-80  (Constable et 

al, 2017 در تعداد  این  گردیده  اعالم  دقیقه  در  ضربه   )

باشد.  برای مثال نویسندگان طب دامی ها باالتر میگوساله

ضربه    100-120های جوان را  تعداد ضربان قلب در گوساله

)در   بیماریConstable et al, 2017دقیقه  کتاب  و  های  ( 

های با سن زیر یک ماه را،  های بزرگ در گوسالهداخلی دام

 McGuirk and) اندضربه در دقیقه اعالم نموده 140-100

Reef, 2015  .)  Mohapatra    سال در  همکاران  ، 2017و 

تر های با سن کمطبیعی ضربان قلب در گوساله  یمحدوده

قابل    ضربه در دقیقه تعیین کردند.    107تا    88ماه را    6از  

توجه آن که در تحقیق حاضر در زمان از شیرگیری متوسط  

 ضربه در دقیقه بوده است.  89ضربان قلب  دتعدا

مجموع    این  در     از  تهیه    350مطالعه  الکتروکاردیوگرام 

)  271شده   نوع  درصد  77/ 42عدد  یک  حداقل  واجد   )

بوده واسطهآریتمی  اند.  آریتمی  به  که  بودن    یهایی  سالم 

فعالیت،   دنبال  و همچنین برطرف شدن به  ها)ظاهری( دام

-نظر می به  حساب آورد.    ها را فیزیولوژیک بهتوان آنمی

های نوزاد که به دالیلی  د در دامو خاص موج  سد که شرایطر

  ی همچون انطباق با محیط خارج رحمی، استرس و نحوه 

عامل حضور تعدادی قابل توجه آریتمی  کند،  تغذیه بروز می

شود که در زمان تولد برای مثال گفته می  ها باشد.  در آن

ممکن است هیپوکسی و اسیدمی قابل توجه شکل گیرد و  

باید مسئولیت تأمین اکسیژن مورد نیاز خود از هوا  لذا نوزاد  

حفظ    و محدوده  PHهمچنین  در  بدن  دمای  و    ی خون 

 الزم به یاد آوری    (.Kasari, 1994)طبیعی را بر عهده بگیرد  

اکسیژن و مواد مغذی از طریق جفت به    ،ست که در رحما

بعد از شروع    (.  Stephenson, 2013) شود  جنین رسانده می

ها تنفس، تغییر در مقاومت عروق ریوی در اثر انبساط ریه

 Dawes منجر به افزایش قابل توجه در جریان خون ریوی

et al., 1953)امری    شود.  های دهلیزی می( و انبساط دیواره

 Yamamoto and)  تواند به وقوع آریتمی منجر گرددکه می

Yasuda, 1992.) 

-می  نیز  تأثیر بر محور قلب پس از تولد، افزایش سن با      

تواند تغییر در چهره الکتروکاردیوگرافی را به همراه داشته  

تر  ها و تراکم کمکوچک بودن میوسیت   ،عالوه بر این  باشد.  

نحوه با  همراه  عضالنی  توبول  یفیبرهای  و آرایش  ها 

تواند دالیلی بر تأثیر های نوزاد نیز میها در دامعملکرد آن

یت الکتروکاردیوگرام این گروه از دام عوضتفاوت سن در  

نظر گرفته شود.  ه همچنین مطالعات صورت گرفته    ا در 

  عملکرد   ونشان داده است که نابالغ بودن ساختارهای بطنی  

میآن گوسالهها  آریتمی تواند  به  نسبت  را  نوزاد  های 

 (.Stephenson, 2013) تر سازدحساس
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فراوان  تحقیق  در     شده  حاضر،  ثبت  آریتمی  ترین 

)الکتریکال بوده  به  درصد  53/ 42یا    187آلترنانس  یا  که   )

مورد( در    44مورد( و یا با سایر انواع آریتمی )  143تنهایی )

-الکتریکال  های مورد بررسی مشاهده شده است.  گوساله

واسطه به  الکتروکاردیوگرام  در  که  در   یآلترنانس  تغییر 

(  Plesinger et al, 2015) کند  جلب توجه می  QRSشکل  

باشد که ممکن است در  یک پدیده الکتروکاردیوگرافیک می

)همچون   مرضی  موارد  در  قلب  مکانیکی  حرکات  اثر 

علت ایجاد این نوع آریتمی    افوزیون پریکارد( ایجاد شود. 

ر در شرایط فوق را حرکت قلب در مایع پریکارد و تغییر د

طور   همان    (.Aiello, 2005دانند )محور الکتریکی قلب می

که پیش از این گفته شد با افزایش سن، تغییر در محور قلب  

بوده   انتظار  نظر میStephenson, 2013)قابل  به  رسد  ( و 

تحقیق،  این  در  آریتمی  نوع  این  توجه  قابل  فراوانی  دلیل 

 پدیده فوق باشد. 

 100 روی  1996عمل آمده در سال بر اساس تحقیق به    

اعالم   آذربایجانی  گاومیش  است رأس  متغیر    گردیده  که 

امواج   دام  QRSبودن  تحقیقهای  در  سایر    آن  )همچون 

نشخوارکنندگان( ممکن است به خالی و پر بودن شکمبه و  

 Rezakhani)  اثر آن بر دیافراگم و قفسه سینه مرتبط باشد

and Shahbazi Fashtali, 1996).  lido  و  Lacoata    در سال

القی مدعی شدند  ترأس گاومیش با  107با بررسی    1983

مجموعه   شکل  اشتقاق  QRSکه  تغییرات در  اندامی  های 

به عواملی مانند    را نشان داده و علت این امر را ایگسترده

های موجود در قفسه تغییر در محور قلب یا موقعیت ارگان

  اند. سینه نسبت داده

الکتریکال  این  در     از  پس  فراوانمطالعه  ترین آلترنانس، 

  که به تنهایی   باشدمیآهنگ سرگردان  آریتمی ثبت شده پیش

 111مورد( در    50)  هایا به همراه سایر آریتمی  (مورد  61)

( به ثبت  درصد  31/ 71های مورد بررسی )رأس از گوساله

شود که این نوع آریتمی وابسته به  گفته می    رسیده است.

زمانی   نفس و تغییر در تونسیته عصب واگ بوده وتحرکات  

می سینوسیرخ  گره  در  ایمپالس،  تشکیل  محل  که  - دهد 

کند.   تغییر  وسیله  دهلیزی  به  تنها  آریتمی    ی این 

در این حالت امواج    الکتروکاردیوگرام قابل تشخیص است.  

P  دارای اشکال متفاوتی بوده و تا حد کمی فاصلهP-R  نیز

شود که  گفته می  (.  Constable et al., 2017)   یابدتغییر می

پیش  هایدام معدارای  سرگردان  بدون عالمت  مآهنگ  وأل 

آریتمی   (.  Maupoli, 2007)  هستند نوع  این  ایجاد  علت 

حرکات تنفس و تغییر در تونیسیته عصب واگ اعالم گشته  

 (. Lilly, 1997است )

آهنگ آلترنانس و پیشپس از الکتریکال  حاضر   در تحقیق    

فراوان آریتمی  سرگردان،  شده  ثبت  ریتمی  دیس  ترین 

  37ها )تمیسینوسی بوده که به تنهایی و یا همراه با سایر آری

در   است. گوساله  درصد  10/ 57عدد(  شده  مشاهده    ها 

فیزیولوژیک است که در آن  آریتمی سینوسی نوعی آریتمی  

دهلیزی تغییر  -های خروجی از گره سینوسی میزان ایمپالس

ترین علت این نوع آریتمی افزایش تونیسیته  بیش  یابد.  می

می واگ  در     (.McGuirk and Reef, 2015)  باشدعصب 

امکان ایجاد آریتمی سینوسی وجود دارد چرا    نیز  طی تنفس

پ واگ  تونیسیته  دم  هنگام  در  تعداد که  بنابراین  بوده  ایین 

می افزایش  قلب  بازدم    یابد.  ضربان  طی  در  که  حالی  در 

تونیسیته واگ افزایش یافته و به دنبال آن از تعداد ضربان 

شد خواهد  کاسته  بر      (.Lacota and Libo, 1983)  قلب 

سینوسی   آریتمی  احتماأل  محققین  از  برخی  نظر  اساس 

می رخ  وقتی  از   تنفسی  گرفته  منشأ  تحریکات  که  دهد 

های کششی وریدی و دیواره قفسه سینه، تعادل بین  گیرنده

سینوسی  گره  روی  را  پاراسمپاتیک  و  سمپاتیک  - اثرات 

این    (.  Kamen and Caldwell, 1996)   دنمایدهلیزی تعدیل  

ی در الکتروکاردیوگرافی به واسطه تغییر در فاصله  نوع آریتم

PP    یا بدون تغببر در فاصله   شود مشخص می  P-Rهمراه 

(Constable et al., 2017 .) 

نظر       )از  شده  دیده  آریتمی  چهارمین  مطالعه  این  در 

سینوسی بلوک  به  در  -فراوانی(  که  دارد  تعلق    8دهلیزی 

از گوساله تنهایی و  3ها )رأس  به  با    5  مورد  مورد همراه 

انواع آریتمی شرایطی مثل    به ثبت رسیده است.    (هاسایر 

 Constable etو هایپرکالمی )   رسانی به قلب کاهش خون

al., 2017 ،انفارکتوس شدید،  میوکاردیت  همچنین  و   )  
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فیبروز دهلیزی، مسمومیت با خرزهره و مصرف داروهایی 

علل   جمله  از  کوئینیدین  نوع  نظیر  این  ایجاد  پاتولوژیک 

های سالم آریتمی ذکر گردیده است، اما مشاهده آن در دام

دلیلی   عنوان  به  نیز  را  واگ  تون  افزایش  که  شده  باعث 

 Constable etفیزیولوژیک جهت ایجاد آن معرفی نمایند )

al., 20017  .)    مطالعه صورت در  آریتمی  این  مثال  برای 

  نیز به ثبت رسیده استهای خزر سالم  گرفته روی اسبچه

(Mokhberdezfouli, et al., 2000.)     در

ای در  االکتروکاردیوگرافی دام دارای این نوع آریتمی، وقفه

و    P, QRSایجاد ایمپالس وجود داشته و لذا محل مجموعه  

T  بود خواهد  خالی  قلب  نوار   ,.Constable et al)  در 

2017 .) 

شده در تحقیق حاضر به    مشاهدهآریتمی    نوع ترین  کم    

دهلیزی درجه-بلوک  تمامی    2ی  بطنی  )که  دارد    3تعلق 

مورد آن همراه با الکتریکال آلترنانس و آریتمی سینوسی به  

زمانی   2ی  هبطنی درج-بلوک دهلیزی    ثبت رسیده است(.

می دورهاتفاق  اختالل  یک  که  گره  افتد  هدایت  در  ای 

بطنی وجود داشته باشد و سبب شود که انقباض  -دهلیزی

نیاید.   وجود  به  دهلیز  انقباض  دنبال  به  حالت    بطن  این 

یا دارای یک   ممکن است به شکل تصادفی بروز کرده و 

  Pدر الکتروکاردیوگرام دام درگیر، موج      الگوی منظم باشد.

وک شده به لدر ضربه ب  Tو    QRSوجود داشته اما امواج  

    (.Constable et al., 2017اند )طور کامل از بین رفته

 Tableسی  ربا برتأثیر سن و جنس در فراوانی آریتمی:       

های مورد بررسی  گردد که در مجموع گوسالهمشخص می  2

آلترنانس در زمان از شیرگیری با تمامی  فراوانی الکتریکال

معنیزمان اختالف  آن  از  پیش  است.  های  داشته  با   دار 

شناسی این نوع آریتمی گفته  چه در مورد سبب عنایت به آن

فوق  می یافته  علت  است  ممکن  در شود  تدریجی  ثبات 

از تا زمان  از هفته سوم و  الکتریکی قلب   وضعیت محور 

باشد.   گوساله  احتماأل  شیرگیری  که  کاهش    امری  باعث 

الکتریکال است.  فراوانی  گشته  زمان  این  در  در   آلترنانس 

معنی تأثیر  فراوانی  مورد  در  الکتروکاردیوگرافی  زمان  دار 

در   توان بیان داشت.  آهنگ سرگردان سخن قاطعی نمیپیش

است   ممکن  حال  نوع  این  این  ایجاد  دالیل  به  عنایت  با 

تونیسی در  تغییر  خصوص آریتمی،  به  و  واگ  عصب  ته 

یافته فوق   بتوان علت  را  تنفس  تعداد حرکات  در  تفاوت 

نمود.   آن  معرفی  به  توجه  با  که  بتوان گفت  در    شاید  که 

بررسی حاضر، ارتباط شدید و مستقیمی بین تعداد ضربان 

فراوانی   نزولی  داشته روند  آریتمی وجود  فراوانی  قلب و 

تعداد ضربان ق از  با      لب بوده است.آریتمی، کاسته شدن 

دار در میزان فراوانی سایر انواع  توجه به نبود تفاوت معنی

زمان در  و آریتمی  مختلف  انواع    های  تمامی  همچنین 

جنس بحث در مورد آن بال موضوع به نظر    ها در دوآریتمی

 رسد.می

نتایج این تحقیق نشان داد که در تعداد قابل توجهی از     

دارد.  گوساله حضور  آریتمی  نوزاد،  به   های  عنایت  با 

گوساله این  عمومی  میسالمت  به  ها  که  نمود  ادعا  توان 

آهنگ و پیش  آلترنانساحتمال بسیار زیاد حضور الکتریکال

سینوسی بلوک  سینوسی،  آریتمی    و دهلیزی  -سرگردان، 

در این گروه سنی فیزیولوژیک   2 بطنی نوع-دهلیزی  بلوک 

 . باشدمی
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Abstract 
    This study aimed to determine the prevalence of physiological arrhythmias in the apparently healthy preweaning 

Holstein calves. For this purpose, 35 calves were examined. In each case, a history of a calf and its mother was 

obtained, and clinical examinations and electrocardiography (base-apex lead) were done at 2, 6, 12, 24, 48 and 72 

hours and 7, 14 and 21 days after birth, and weaning. The results showed that out of a total of 350 

electrocardiograms, 79 or 22.58% had no arrhythmias, and in relation to the rest of them (271 or 77.24%), at least 

one type of arrhythmia (electrical alternans, wandering pacemaker, sinus arrhythmia, sinoatrial block and second-

degree atrioventricular block) was recorded. The frequencies of these arrhythmias were 187, 111, 37, 8 and 3, 

respectively, which occurred independently or simultaneously. The most prevalent times of the occurrence of four 

first pre mentioned arrhythmia were 2 hours, 12 hours and 48 hours after birth and weaning, respectively. The 

second-degree atrioventricular block was visible in the second and third weeks after the calf's birth and at the time 

of the weaning. Statistical analysis indicated that the effect of age on the presence of these arrhythmias for electrical 

alternans and wandering pacemaker was significant. The effect of sex on the frequency of arrhythmias was not 

detected. It seems that the special conditions in the neonatal calves, due to reasons such as adaptation to the external 

uterine environment, are responsible for the presence of a significant number of physiological arrhythmias in this 

age group. 
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