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اعمال ها ای در آنهایی که شرایط کنترل شده مسابقهای در اسبای دارند. هیچ مطالعههای مسابقهای در کاهش کارآیی اسبها نقش عمدهآریتمی :زمینۀ مطالعه

 ها یکسان نبوده است.شده وجود ندارد و در مطالعات قبلی شرایط برای همه اسب

 .بودهای حین ورزش در زمان گرم کردن و اوج فعالیت : هدف از این مطالعه ارزیابی شیوع وقوع آریتمیهدف

ج برقی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ها در لنیکسان اخذ شد، همه اسبرأس اسب ورزشی در شرایط  30متری در : در این مطالعه نوار قلب توسط دستگاه تلهکارروش

 دقیقه یورتمه برده شدند. 10دقیقه قدم و بعد  10ها ابتدا رأسی استفاده شد و اسب-ایجهت اخذ نوار قلب از اشتقاق تغییر یافته قاعده

رأس  4رأس بود و  9داشتند در حالی که حین یورتمه این تعداد  SVPCs (Supraventricular premature complexes)کردن رأس اسب حین گرم 18: نتایج

 دیده شد. AVB II (Atrioventricular Block grade II)کردن داشتند. تنها در یک رأس حین گرم VPCs (Ventricular premature complexes)حین یورتمه 

های شوند و اینکه تا چه حد این آریتمیطبیعی است ولی به وفور در زمان فعالیت بدنی دیده می حین استراحت غیر VPCsو  SVPCs: رخداد گیری نهایینتیجه

 حین ورزش اهمیت دارند نیاز به مطالعات بیشتری دارد.
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مقدمه

در زمان ریکاوری های مسابقه حین فعالیت و آریتمی در اسب

ها فاقد ارزش بالینی هستند. شایع است. بسیاری از این آریتمی

های حین ورزش یا بالفاصله پس از ورزش عمدتاً ناشی آریتمی

های قلبی یا سایر شرایط مثل هیپوکسی یا از بین از بیماری

 سازندرفتن باالنس الکترولیتی هستند که قلب را متأثر می

های قلبی یکی از عوامل اصلی آریتمی (. از آنجایی که13)

کاهش کارآیی و مرگ ناگهانی حین ورزش هستند، شناسایی 

ها از لحاظ اهمیت بالینی بسیار مهم است. بندی آنها و درجهآن

های حین ورزش و در گذشته تصور بر این بود که آریتمی

بالفاصله پس از ورزش از اهمیت بالینی باالیی برخوردارند و 

(. مطالعات بعدی نشان دادند 18شوند )کاهش کارآیی میباعث 

اهمیت هستند و های تکی و ایزوله حین ورزش بیکه آریتمی

 Ventricular premature complexes (VPCs)تنها رخداد 

 Supraventricular premature complexes (SVPCs)و 

حین و بالفاصله پس از ورزش غیر طبیعی باید در نظر گرفته 

(. با وجود مطالعات چندی که در این زمینه انجام 9،19ند )شو

های ورزش شده است، همچنان بر سر اهمیت بالینی آریتمی

 بحث وجود دارد.

های ورزشکار نشان داده شده که قلب راست در انسان و اسب

شوند که این پدیده را و چپ دچار هایپرتروفی ناشی از ورزش می

 مقاله پژوهشی
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(. هایپرتروفی ناشی از ورزش 3،6،15)نامند می "قلب ورزشکار"

مشابه قلب هایپرتنسیو منجر به اختالالت الکتروکاردیوگرافی 

بطنی همراه است؛ بنابراین های بطنی و فوقشود و با آریتمیمی

های پاتولوژیک و فیزیولوژیک نیاز به جهت تفریق انواع آریتمی

 . (6مطالعه و فهم بیشتر از الکتروفیزیولوژی قلب است )

ا بتواند همراه در انسان نشان داده شده که قلب ورزشکار می

اً (؛ که متعاقب14های قلبی و ایسکمی عضالت قلب باشد )آریتمی

(. در حال حاضر 7،26برد )مرگ حین ورزش را باال می خطر

ر مشخص نیست که آیا هایپرتروفی ناشی از ورزش در اسب نیز منج

 شود یا خیر.ی میهای بطنبه افزایش رخداد آریتمی

از طرف دیگر در اثر هایپرتروفی ناشی از ورزش رخداد 

ه (. اینک3،27های ورزشکار بیشتر است )مرمرهای قلبی در اسب

ای حیوان را به آریتمی مستعد های دریچهآیا این نارسایی

 کنند یا خیر دقیقاً شناخته شده نیست ولی آنچه که محتملمی

 میترال و تریکوسپید اسب را دریچهاست آن است که نارسایی 

بطنی و فیبریالسیون دهلیزی مستعدتر های فوقبه آریتمی

 (.25سازد )می

 شود،زمانی که اسبی با عالیم کاهش کارآیی ارجاع داده می

 گیرد. در یکهای اصلی قرار میبیماری قلبی جز تشخیص تفریقی

 درصد 5/9؛ اسب مسابقه با سابقه کاهش کارآیی 348مطالعه روی 

درصد مرمر داشتند که به  3/29موارد آریتمی قلبی برجسته و 

ه های قلبی ب(. در کورس، بیماری17بررسی بیشتر نیاز داشتند )

ر د(. 10شود )عنوان یکی از عوامل اصلی مرگ ناگهانی شناخته می

 9/7ای نشان داده شده که مشکالت قلبی عروقی عامل مطالعه

قه سالی و پیری اسبان مسابر در سنین میاندرصد موارد مرگ و می

های هدف از این مطالعه ارزیابی علل مرگ و میر در اسب .است

 (.20ای بود )مسابقه

 کارمواد و روش

سی رأس اسب ورزشی پرشی در این مطالعه مورد ارزیابی 

وزانه ها ورزشی بوده و فعالیت بدنی رقرار گرفتند. همگی این اسب

 9رأس مادیان و  21سال بود و شامل  5-13ها داشتند. سن اسب

 16بودند و شامل  warm bloodها رأس اخته بودند. همگی اسب

 2رأس هولشتاین،  Dutch Warm blood (KWPN) ،6رأس 

 رأس تراکنر بود. 1رأس هانوفر و  5فرانس، رأس سل

شده  مطالعههای مورد مطالعه کاماًل از نظر بالینی همه اسب

که مرمر زیر  ییهاشد. اسبضربان قلب و تنفس سمع میو دما، 

داشتند و در سمع آریتمی نداشتند در مطالعه وارد  2درجه 

 شدند. می

 KRUTECH)متری جهت اخذ نوار قلب از دستگاه تله

Televet) ته ای رأسی تغییر یافو از اشتقاق قاعده استفاده شد

الکترود قرمز استفاده گردید. در این اشتقاق  ECGجهت اخذ 

)منفی( و سیاه )زمین( روی ناحیه پروگزیمال شانه چپ و 

الکترود سبز )مثبت( و زرد )مثبت/منفی( در سمت چپ 

متر پشت شانه سانتی 10گرفتند، تقریباً میدالین قرار می

نوارهای چسبی بزرگ روی الکترودها کشیده شده تا امنیت 

ر بتگاه نوار قلب (. بعد از اتصال دس5دستگاه را تأمین کند )

شد. افزار مخصوص ثبت و ضبط میروی لپ تاپ و توسط نرم

ها وارد لنژ برقی ها جهت اخذ نوار قلب حین ورزش اسباسب

 ودقیقه قدم  20شدند و بعد از ورود به لنژ برقی به مدت می

د. دقیقه یورتمه بو 10دقیقه قدم و  10یورتمه رفتند که شامل 

شد افزار و کارت حافظه ثبت میروی نرم ECGدر طول مدت 

 گشت.تر ذخیره میو برای بررسی دقیق

 نتایج

رأس اسب سالم مورد مطالعه قرار  30در مطالعه حاضر 

در دو مرحله گرفته شد. ابتدا در مرحله  ECGگرفتند که 

 عدد 120کردن و بعد اوج فعالیت که ضربان قلب حداکثر به گرم

کردن دیده شد، اسب در زمان گرم رأس 18در  SVPCsرسید. 

کردن دیده نشد. با شروع در زمان گرم VPCsهیچ موردی از 

ضربه رسید در  120فعالیت بدنی شدید حداکثر ضربان قلب به 

رأس دیده شد. در  4در  VPCsرأس و  9در  SVPCsاین مرحله 

دهلیزی بطنی  2مرحله گرم کردن در یک رأس بلوک درجه 

AVB II ها این آریتمی دیدهر حالی که در سایر اسبدیده شد د 

 نشد و با تشدید فعالیت از بین رفت.

مورد در یک  6کردن حداکثر در زمان گرم SVPCsتعداد 

نشان دادند و  SVPCsرأس دیگر هم بیش از یک  6اسب بود که 

دوتایی دیده شد و در سایرین تکی بود.  SVPCsرأس اسب  2در 

در یک اسب دیده شد  SVPCsعدد  4و در زمان یورتمه حداکثر 

رأس  1نشان دادند و در  SVPCsاسب دیگر بیش از یک  2

SVPCs  .دوتایی دیده شد
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 ها داخل پرانتز اشاره شده است. رأس اسب مورد مطالعه دیده شد. موارد رخداد دوتایی آریتمی 30که در  AVBIIو  VPCsو  SVPCsتعداد کل  .1جدول 

 )یورتمه( VPC )یورتمه( SVPC کردن()گرم SVPC )کردن)گرم AVB II نژاد جنس سن اسب

 KWPN 0 0 0 0 مادیان 11 1

 KWPN 0 1 0 0 مادیان 6 2

 KWPN 0 1 1 0 مادیان 12 3

 1 0 تکی( 4تایی + دو 1) KWPN 0 6 مادیان 5 4

  HO 0 0 0 اخته 5 5

 0 0 تکی( 1دوتایی +  1) HA 0 3 اخته 8 6

 KWPN 0 0 0 0 مادیان 11 7

 1 تکی( 2دوتایی +  1) KWPN 0 2 4 مادیان 7 8

 KWPN 0 0 1 0 مادیان 6 9

 SF 0 0 0 0 اخته 9 10

 HO 0 0 0 0 مادیان 5 11

 KWPN 1 0 1 0 مادیان 8 12

 HO 0 1 0 0 مادیان 12 13

 KWPN 0 0 0 0 مادیان 13 14

 HA 0 1 1 0 مادیان 8 15

 SF 0 1 3 1 اخته 8 16

 KWPN 0 0 0 0 اخته 6 17

 KWPN 0 1 0 0 اخته 9 18

 HO 0 3 0 0 مادیان 12 19

 TR 0 1 0 0 مادیان 13 20

 KWPN 0 0 0 0 مادیان 9 21

 HA 0 2 0 0 اخته 5 22

 HO 0 1 0 0 مادیان 8 23

 KWPN 0 4 1 0 مادیان 11 24

 HA 0 1 0 1 مادیان 12 25

 KWPN 0 0 1 0 مادیان 7 26

 HA 0 1 0 0 اخته 9 27

 KWPN 0 0 0 0 اخته 7 28

 KWPN 0 1 1 0 مادیان 12 29

 HO 0 1 0 0 مادیان 5 30

KWPN (Dutch Warmblood); HO (Holstein); HA (Hanoverian); SF (Selle Français); TR (Trakehner).
 

 

 بحث

ها یکسان بود و این مطالعه از نظر آنکه شرایط تمام اسب

 10دقیقه قدم و بعد  10ریزی شده ابتدا همگی در شرایط برنامه

ترین مطالعه دقیقه یورتمه برده شدند در نوع خود کنترل شده

ها . در مطالعات گذشته شرایط برای همه اسبشودیمحسوب م

 (.5،25) یکسان نبود

کردن در زمان گرم SVPCsدر این مطالعه اکثر موارد 

نظر نتایج مشابه سایر ابتدایی حیوان دیده شد که از این 

 2010و همکاران در سال  Buhl(. 5،25مطالعات بود )

رأس اسب پرشی حین مسابقات پرش و  36ای بر روی مطالعه

بیشترین در زمان ریکاوری انجام دادند و گزارش کردند که 

کردن و ریکاوری دیده شد. همچنین این ها در زمان گرمآریتمی

ها نیز بیشترین نتایج در راستای نتایج مطالعات مشابه بود که آن

کردن و (. شرایط گرم2،25ها را در ریکاوری دیدند )آریتمی

ریکاوری نسبت به اوج فعالیت بدنی، شرایطی هستند که تون 

اند محققان پیش از این هم اشاره کردهاتونومیک بیشتر بوده و 

ها که در این زمان به دلیل تون باالتر اتونومیک دیدن، آریتمی

(. اخیراً نشان داده شده که کنترل 21،23تر است )معمول

(. 8یابند )اعصاب اتونومیک با افزایش شدت ورزش کاهش می

کردن ها در زمان گرمنیز بیشترین آریتمی حاضردر مطالعه 
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تقریباً رخدادی  مطالعه نیادر  SVPCsده شد. میزان رخداد دی

و کمتر از  2010و همکاران در سال  Buhlبرابر با مطالعه 

در زمان اوج  SVPCs( بود. در این مطالعه رخداد 17،25)

 VPCتظاهر یافتند.  VPCsگرفتن فعالیت بدنی کاهش یافت و 

دهد ن رخ میدر نتیجه فعالیت غیر طبیعی الکتریکی با منشأ بط

(. در گذشته تصور بر 2گردد )که منجر به انقباض زودرس می

دهنده شرایط پاتولوژیک در نشان VPCاین بود که دیدن 

( نشان 5،25(. ولی در مطالعات متعدد اخیر )24میوکارد است )

های سالم با کارآیی باال هم شیوع باالی داده شده که اسب

VPCs ای دهند. در مطالعهان میرا در زمان فعالیت بدنی نش

اعالم کرد که دیدن بیش از دو عدد  2000مارتین در سال 

SVPCs  یا یک عددVPC  5طی اوج فعالیت بدنی یا بیش از 

(. اما امروزه 18جفت حین ریکاوری باید جدی قلمداد شود )

های این مرز تعریف شده مورد سؤال است زیرا بسیاری از اسب

 SVPCsسالم و کارآمد در مطالعات مختلف تعدادی بیش از این 

 را نشان دادند. VPCsو 

کردن تغییرات الکترولیتی و از آنجایی که در مرحله گرم

 ها در اینشود و از طرف دیگر شیوع آریتمیهیپوکسی دیده نمی

شود که دوره بیشتر از اوج ورزش است به همین دلیل تصور نمی

 SVPCو  VPCکترولیتی و هیپوکسی نقشی در رخداد تغییرات ال

رسد ارتباطی بین (. همچنین به نظر نمی25داشته باشند )

های تنفسی تحتانی و رخداد آریتمی وجود داشته باشد بیماری

(25.) 

های زودرس مثل با تمام این تفاسیر از آنجا که انقباض

SVPCs ( و 16ند )توانند علت اولیه فیبریالسیون دهلیزی باشمی

کاردی بطنی و توانند آغازگر تاکیمی VPCsهمچنین 

(. 12فیبریالسیون بطنی باشند به هر حال باید مورد توجه باشند )

رس که حین های پیشبه همین دلیل هنوز بر سر اهمیت انقباض

 شوند بحث وجود دارد.ورزش دیده می

 SVPCsنتایج این مطالعه نیز بیانگر این نکته بود که دیدن 

تواند ناشی از تون به تعداد باال در زمان گرم کردن حیوان می

تر واگ نسبت به اوج فعالیت بدنی باشد و همچنین از آنجا پایین

های سالم در اسب SVPCsو  VPCsکه در این مطالعه نیز رخداد 

تواند امری شایع نشانگر این است که رخداد این دو آریتمی می

العات بیشتری از نظر تعداد و استفاده از به مط قطعاًباشد ولی 

امکانات پیشرفته نیاز هست که مرز طبیعی و غیرطبیعی بودن این 

 دو آریتمی را مشخص نماید.

 یسپاسگزار

نویسندگان از تمامی مالکینی که همکاری الزم جهت انجام 

 کنند.این مطالعه را انجام دادند؛ صمیمانه تشکر می

 تعارض منافع

.تعارض در منافع گزارش نشده است سندگانینو نیب
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Abstract 
BACKGROUND: Arrhythmias play an important role in reducing the performance of racing horse. There are no studies 

that maintained the same condition for all horses, and in previous studies, the conditions for all horses were not the 

same.  

OBJECTIVES: The purpose of this study was to evaluate the prevalence of arrhythmias during exercise include warm-

up and trotting. 

METHODS: This study was carried out on 30 sport horses. Modified base-apex has been used for electrocardiogram 

recording. Electrocardiogram was taken by telemetry device in all conditions, all horses were examined in the electric 

lounge. Warm-up period was 10 minutes and consequently 10 minutes trotting was done, and ECG was recorded during 

exercise.  

RESULTS: 18 horses had SVPCs during warm-up and 9 showed SVPCs during trotting; also, 4 horses showed VPCs 

during trotting. AVB II happened in one horse during warm-up. 

CONCLUSIONS: The occurrence of SVPCs and VPCs during rest is abnormal, but it is common during physical 

activity. To better understand the importance of these arrhythmias more studies are needed.  
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Total number of SVPCs, VPCs and AVB II warm‐up and exercise for each of the 30 horses completing the study. If double 

or triple SVPCs were found this is specified in brackets. 
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