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Surnmary

The absence ofstatistical data illustrating cardiovascular disease is a serious gap in Polish Veterinary cardio-
logy. A statistical analysis of arrhythmia cases was carried out in the Clinic of Horse, Dog and Cat Diseases at
the Faculty of Veterinary Medicine of Wrocław Agricultural Universitv in order to determine their relation to
breed predisposition. The research material included 2{l05 dogs - patients of the above clinic examined between
199ó-2001. The study compared dogs of 44 breeds, the highest percentage being mix-breed: 10.27% (70 dogs),
Dachshunds: 9. 690ń (66 dogs) and German Shepherds: 4.84"/o (33 dogs). Arrhythmia was diagnosed in272
dogs out of the total number of 681 dogs which had been examined for cardiology symptoms (40% cardiology
patients, 13. 5% of all animals). Sixteen kinds of arrhythmia were recognized. The most common deviation in
the ECG record was heart rate disturbances: tachycardia occurred in 150 dogs (42.97oń), the remaining 43
dogs (12.327o) demonstrating bradycardias. fn addition the examinations revealetl 1I.740^ cases of arterial
fibrillation, 8.97o of ventricular premature complex, and 5.45oń of arterial premature beats. Supreventricular
arrhythmia dominated at82.780ń. The study also revealed that small and miniature breeds demonstrated sinus
tachycardia as the dominating arrhythmia (74.35oń small arrhythmic dogs). Large breeds, on the other hand,
demonstrated a predisposition to arterial fibri|lation (65.71 arrhythmia in large dogs). Predisposition to
arrhythmia was not linked in any way to the dog's sex. Breeds which are most predisposed to arrhythnria are:
Newfoundland 36.360ń, Cocker Spaniel, Dalmatian, Doberman Pinscher (all 30%) and ,Boxer (25%). The
majority of ,secondary arrhythmia are most often provoked b5,respiratory disorders: bronchitis, pneumonia,
laryngitis, tracheitis as well as liver diseases.
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Ońginal paper

Badania nad niewydolnością krĘenia u psów po-
zwoliły stwierdzić, że najczęstszą jej flrmą jest nie-
wydolność lewokomorowa. Jednocześnie wykazano
istnienie predyspozycji rasowych i rodzinnych do cho-
rób serca, np. u psów dużych ras stwierdzono predys-
pozycję do kardiomiopatii rozstrzeniowej (3, 22,2]),
u ras brachycefalicznych skłonność do częściowego
bloku przedsionkowo-komorowego (6,24), a u psów
o małej masie ciała predyspozycję do zwyrodnienia
zastawki dwudzielnej (15,25). Predyspozycje do tych
s chorzeń s ą warunkowane genet y cznie, a ich r ozprze -
strzenienie i nasilenie w różnych krajach jest odmien-
ne. Istniejąc e analtzy predyspozycji rasowych (] ,28)
są trudne do wzajemnego porównania, poniewaz
w różnych krajach występują ólżę różnice w ilości
p sow danej t asy, zw Lązane z ich p opul am o ś cią. T e r oż-

nice ilościowe odbrlająsiępózniej w obliczeniach, da-
jąc obraz rożnego nasilenia określonych typów aryt-
mii. Luką w polskiej kardiologii weterynaryjnej jest
brak danych statystycznych obrazujących choroby
układu kłĘenia. W Klinice Chorob Koni, Psów i Ko-
tow Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocła-
wiu podjęto probę analizy statysĘcznej pacjentów skie-
rowanych na badanie kardiologic znę, Ilktorych stwier-
dzono arytmię, celem określenia predyspozycji oraz
częstości występowan ia i r o dzaju arytmii u p sów.

Mateliał imetody
Materiał do badań stanowiły psy, pacjenci ambulatorium

kliniki chorób koni, psów i kotów AR we wrocławiu
w latach 1996-2001. W tym okresie wśród 2005 psów, kto-
re trafiły po raz pierwszy do ambulatorium, wykonano ba-



danie kardiologiczne ze wskazań medycznych lub
profilaktycznie u 681 psów. Przebadano psy 44 ras,
większość stanowiĘ mieszańce I0,ż7oń (70 psów),
licznymi grupami byĘ tez jamnlki9,690ń (66 psów)
iowczarki niemieckie 4,84oń (33 psy). Wskazaniem
do badania kardiologicznego było: szybkie męcze-
nie się zwierzęcia, występowanie omdleń, przewlek-
ły kasze7 (trwający powyżej 3 tygodni), duszność,
obecność wodobrzusza lub wodopiersia. Badanie
obejmowało: w}rviad, badanie kliniczne oraz ba-
danie EKG i/lub USG serca. Psy były badane bez
użycia środków przemocy i środków do farmakologiczne-
go uspokajaniazwierząt, gdyż mogłoby to mieć wpływ na
zapis elektrokardiograficzny. Badania wykonywano apa-
ratemtrzykanałowym Multicard E-30 lub BTL-O8SD, w po-
zycji mostkowej, przy przesuwie taśmy 50 mm/sek. Za
wartości prawidłowe przyjęto: częstotliwośc akcji serca
60-150/min., rytm zatokowy, załamek P maksymalnie
0,04 sl0,4 mV, odstęp PQ 0,06-0,13 s, zespół QRS maksy-
malnie 0,06 s, załamek R maksymalnie 3,0 mV, załamek T
maksymalnię 25oń wysokości załamka R, kierunek prze-
biegu średniego komorowego wektora elektrycznego serca
w zakresie wartości 40-100' (6,25). Diagnozę EKG sta-
wiano na podstawie wszystkich wykonanych odprowadzeń:
I, il, III, aVR, aVL, aVF, CV,, CV,, CV1. Pomiary czasów
i amplitud wykonywane były w odprowadzeniu II, średni
komorowy wektor elektryczny serca liczony był przez
sumowanie algebraiczne wektorów komorowych z odpro-
wadzenia I i III. Jeżeli arytmiabyłaobjawem wtórnym cho-
roby podstawowej, to diagnoza była stawiana po wykona-
niu innych badań dodatkowych. Zapalenie krtani i tchawi-
cy, anginy, nowotwory gruczołu sutkowego, porazenie
jamnicze rozpoznawano na podstawie badania klinicznego
i badań krwi. Zapa7enie oskrzeli, płuc, spondylozę kręgo-
słupa rozpoznawano na podstawie badania klinicznego i ba-
dania RTG. Guzy wątroby, śledziony, marskośc wątroby
i zapa7enie wątroby rozpoznawano na podstawie badania
klinicznego, badań krwi i badania USG. Białaczki limfa-
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Tab. l. Najczęściej występujące arytmie według różnych autorów i ba-
dań własnych

tyczne i chłoniaki rozpoznawano na podstawie badania kli-
nicznego, badań krwi, badania cytologicznego i histopato-
1 o gi czne go. Wrzody przewodu pokarmowe go or az zap ale -
nia żołądka i jelit rozpoznawano na podstawie badania en-
doskopoweg o. Analiza statystyczna została wyk onana przy
pomocy programu komputerowego Statistica pl, W przy-
padku rozkładu normalnego danych obliczono współczyn-
nik korelacji liniowej Paersona. Natomiast gdy rozkładda-
nych odbiegał od normalnego, korelację obliczano testem
dla danych nieparametrycznych Tau Kendalla. Testowanie
wykonano przy poziomie istotności p < 0,05.

Wyniki iomówienie

Spośrod 68I przebadanych psów u272 psów stwier-
dzono arytmię, co stanowi 39,950ń badanych kardiolo-
gicmie zwięrząti 13,5oń ogółu przebadanych zwierząt.

W badanym materiale stwierdzono I 6 rodzajów arlĄ-
mii. Większość zabvzeń ryłmu stanowiĘ arytmie nad-
komorowe 250 (82,780ń). Arytmii komorowych zanoto-
wano 50 (1 6,5 soń),wśrod ktorych dominowĄ przed-
wczesne pobudzenia komorowe (8,86% wszystkich
zaburzeń) (tab. 1). Najczęstszymi odchyleniami od
nonny były zablrzenia częstości akcji serca: często-
skurcz wystąpił u 150 psów (42,97%o), zaś bradykar-
dia zatokowau43 (12,32%) (.yc. l). Wśrod l50 psow,
u ktorych stwierdzono tachykardię w 46 przypadkach

tow ar zy szyłv j ej inne zabur zenia ry t-
mu (30,66%). W 20 przypadkach
(13,33%) było to migotanie przed-
sionkow. W 18 pobudzęnia dodatko-
we (I2oń), w tym w 9 przypadkach
poj edyncze pobudzenia tlodatkowe
komorowe (6%), w j ednym przypad-
ku salwy pobudzeń komorowych
(0,60ń), w 8 przypadkach pobudzenia
dodatkowe nadkomorowe (5%)
(w 3 spośród nich mozliwe było okreś-
lenie ogniska ektopowego, w przed-
sionkach) (ryc. 1). Stwierdzono rów-
nież w 4 przypadkach współistnie-
nie z tachykardią bloku przedsionko-
wo-komorowego (AV) I stopnia,
w I przypadku bloku zatokowo-
-przedsionkowego (SA), orazu 3 psow
wystąpił niezupełny blok odnogi
pęczka Hisa. U 15 psow bradykardia
w sp o łi s tni aŁa z inny mi zablur zentamt

Badania własne A. Gabriel (7)
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Ryc. 1. Procentowy udział poszczególnych typów arytmii



rytmu. W 10 ptzypadkach(23,25%) byĘ to
bloki przewodnictwa przedsionkowo-komo-
rowego (AV) (8 blokow II stopnia, 2 bloki
I stopnia), w 2 przypadkach wystąpił blok
zatokowo-przedsionkowy (SA) (4,65%).
U 2 psów bradykardii towarzyszyĘ poj edyn-
cze dodatkowe pobudzenia nadkomorowe,
W 2przypadkach stwierdzono bigeminię za-
tokową. U psów z mtgotantem przedsionków
(4I przypadków) u blisko połowy stwierdzo-
no szybką akcję komor (20 psow, 48,78o/o).

U jednego psa stwierdzono trzepotanteprzed-
sionków.

Oprocz tachykardii, migotaniu przedsion-
ków towarzyszyły pobudzenia dodatkowe
pochodzenia komorowego: pojedyncze -
5 przypadków (I2,I9oń), w salwach- I przy-
padek oraz pojedyncze wieloogniskowe do-
datkowe pobudzenia u 1 psa. Wśród 52 przy-
padków ekstrasystolii dominowaĘ pobudze-
nia pochodzenia komorowego 59,60ń (3I
prąpadkow). Pobudzenia dodatkowe pocho-
dzenia przedsionkowe go stanowiĘ 3 6,53Yo
( 1 9 przypadków), wieloogniskowe pobudzenia dodat-
kowe stanowi§ 3,8oń (2 przypadki). DominowaĘ po-
budzenia dodatkowe pojedyncze 88,46'Yo (46 przypad-
ków), w 2 przypadkach pobudzenia wystąpiĘ w pa-
rach, u czterech psów w salwach. U 50 psow stwier-
dzono zaburzenia przewodzenia. W 14 przypadkach
(28%) był to blok SA, z czego u 4 psów występował
on okresowo. Blok AV zdiagnozowano u 29 psow
(58%): blok AV I stopnia wystąpił u 20 psów (40%) -
z częgo u 9 występował on okresowo, zaś u 9 psow
wystąpił blok II stopnia (18%). Blok pęczka Hisa roz-
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Ryc.2. Wykres rozrzutu pomiędzy masą ciała psów: do l5 kg,
15-30 kg, 30-50 kg i powyżej 50 kg a rodzajem arytmii

Tab.2. Procentowy rozkład arytmii u najbardziej predysponowanych ras
psów

poznano u 1 0 psów, z czego u 2 niezupełny blok lewej
tylnej gałązkipęczka Hisa, u 3 psów blok niezupełny
prawej odnogi pęczka Hisa, w 1 przypadku blok zu-
pełny lewej tylnej gałązki pęczka Hisa, w 1 - blok
zupełny lewej przedniej gałązkipęczkaHisa, w 3prrry-
padkach stwierdzono blok zupełnyprawej odnogi pęcz-
ka Hisa.

Dodatkowo zdtagnozowano u 5 psów wędrujący
ośrodek pobudzeńw obrębie węła zatokowego (I,8Yo
ogółu arytmii), u 1 psa występowało zahamowanie
zatokowe (0,360/0) orazu2 psow stwierdzono nadmier-
ną pobudliwość nerwu błędnego powodującą wystą-
pienie arytmii po jego pobudzeniu (0,7%). Stwierdzo-
no dodatnią korelację pomiędzy masą psów a todza-
jem arytmii (wspołczynnik korelacji r: 0,29) (ryc.2).
U ras małych i miniaturowych dominującą arytmią
okazała się tachykardia zatokowa, wystąpiła ona
u74,35o/o psów ras mĄch z arytmią. U ras dużych
i olbrzymich spotykano często migotanie przedsion-
ków (tab, 2) (65,7I% psów z arytmią ras duzych).
Rozkład ras wśród pacj entów kardiologic znychodpo-
wiadał ogolnej częstości ras w ambulatorium Kliniki.
Nie stwierdzono predyspozycji do arytmii w zależ-
ności od płci, rozkład płci równteż odpowiadał ogo1-
nej częstości spotykanej w ambulatorium. U jamni-
ków stwierdzono skłonnośc do tachykardii (współ-
czynnik korelacji r:0,2I). U innych ras nie udało się
zaob s erwo w ac żadny ch predysp o zy cji z powo du zbyt
małej liczby psow danej rasy i zbyt dużej róznorod-
ności zaburzenrytmu.

Wśród ras najbardziejpodatnych na arytmię należy
wymi eni ć : nowo fu ndl andy (3 6,3 6oń), c o cker spaniele
(30%),dalmatyńczyki (30%) i dobermany (30oń) oraz
boksery Q5%). Rodzaje arytmii rozpoznane u tych ras
przedstawionę są w tab.2.

AF 37,50 50,00 16,66
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P rzęanalizowano r ównięż współistnienie arytmii
z innymi schorzeni ami pocho dzenia pozaserc owe go.
Do tej analtzy włączono tych pacjentów, ktorzy nie
mieli wcześ niej żadny ch problemów kardio 1o g iczny ch,
a pojawity się one z powodu choroby innej niz doĘ-
cząca układu l<rĘenia. Zaburzenia rytmu z powodu
innej choroby stwierdzono u 135 pacjentów, co stano-
wi 6,7Yo ogółu pacjentow przyjętych w latach 1996-
-200 1 . Analiza wtomych zabur zęń rytmu, wyłvołanych
przez chorobę innych organów wykazała, że tajczęś-
ciej arytmie prowokowane sąprzez schorzenia układu
oddechowego (58,5%), w tym: zapalenie oskrzeli
(20,6Yo), płuc (l8,5Yo), krtani i tchawicy (12,6%).
Znacznterzadziej spoĘkane były w chorobach wątro-
by (13,3Yo), nowotworach gruczołu mlekowego
(8,9oń),zapaleniachi chorobie wrzodowej żołądka i je-
lit (5,9%) oraz chorobie zwyrodnieniowej kręgo słup a
(5,I%), Zapalente oskrzeli i płuc najczęściej przebie-
gary z gorączkąi tym mozna m.in. vrrlĄŁumaczyć naj-
częstszy rodzaj nieprawidłowości w postaci wzrostu
częstości akcj i serca p ov,ryżej l 60/minutę. W większoś-
ct przypadków mozna było rozpoznać tachykardię
zatokową w 9 przypadkach częstość akcji serca unie-
możliwiała obserwację załamkaP. Rownież w 9 przy-
padkach pierwotnych schorzeń układu oddechowego
wystąpiła bradykardia zatokowa. Dośó często (9,6%)
obserwowano pobudzenia dodatkowe, głównie komo-
rowe, Choroby wątroby prowokowały różnorodne
zaburzentarytmu. Najczęściej było to migotanie przed-
sionków (5,2Yo, czyli 30Yo aryitmii wywołanych cho-
robami wątroby). Chorobom nowotworowym towarzy-
szyła tachykardia, zaś choroby żołądka i jelit prowo-
kowały wyłącznie łagodne arytmie nadkomorowe.
Najgroźniejszą arytmię w postaci salw ekstrasystoli
komorowych stwierdzono u jednego psa chorego na
ciężkąmars ko ś ć wątroby. Analiza p s ów z arytmi ą p o -
zwala stwierdzió, ze stanowią one dość duży odsetek
pacjentow - aż 13,5%o. Według badah A. Gabriel (7)
z3000 przebadanych psów arytmię stwierdzono u 95
(3%), zbliżonę wyniki uzyskał Patterson i wsp. (19),
zaś Kersten (13) stwierdził zaburzenia rytmu u 2I5
z 1027 przebadanych psow, co stanowi 20oń, Podob-
ne wyniki uzyskał Tilley (23) z 2000 konsultacji EKG
arytmia wystąpiła l20oń (396 psow). Wśród 681
pacjentow skierowanych na badanie kardiologiczne aż
lt272 psów stwierdzono arytmię, co stanowi 39,950^
badanych, u wielu zpozostaĘch psów pomimo braku
arytmi i stw i erdz ono s c ho rzeni a układu lł ążenia zw tą-
zarle np. z wadązastawkową. Pozwala to stwierdzić,
ze w ostatnich latach nastąlił wyraźny wzrost |iczby
pacj entów prawidłowo kierowanych do szczegółowe-
go badania kardiologicznego. Należy to przypisać sta-
rannemu wywiadowi oraz przeprowa dzęnit ukierun-
kowanego badania klinicznego. W przeprowadzonych
badaniach stwierdzono 16 rodzalów arytmii. Inni au-
totzy (8,23,26) stwierdzili od 5 do 18 rodzajów aryt-
mii, ktore występowĄ nawet u zdrowych psów. Licz-
ba rczpoznanych zaburzeń rytmu nie odbiegała od

danych dostępnych w piśmiennictwie, dominowały
arytmie nadkomorowe (82,780ń), nad komorowymi
zablrzentami rytmu (I 6,5 5%), Często zabur zenia ryt-
mu byĘ złożone, np. tachykardia nadkomorowa i mi-
gotanie przedsionków, bradykardia zatokowa i blok
przedsionkowo-komorowy II stopnia. Najczęściej
s twi erdzanym i zabur zeniami rytmu byĘ tachyk ar dia,
bradykardia, pobudzeni a dodatkowe i mi gotan ie przed-
sionków (19). Tachykardię zatokową (częstość akcji
sercapowyżej l60lmin ) stwierdzano najczęściej u ras
maĘch i miniaturowych. U ras dużych i olbrzymich
stwierdzono skłonność do migotanta przedsionków.
Podobne obserwacje zostaĘ odnotowan ę przez innych
autorów (1-3, 10).

Nie stwierdzono predyspozycji do arytmii w zależ-
ności od płci, choć większość psów z arytmią byĘ to
samce. Rozkład płci był jednak proporcjonalny do roz-
kładu występującego wśród ogólnej |iczby pacjentow
ambulatorium - w okolicach wrocławia właściciele
preferują u psów płec męską. Dominacja mniejszych
psów również jest specyfiką miasta, gdzie psy muszą
przebyw ac w mi e szkaniu. N aj popularniej szymi ras a-
mtokazaĘ sięniewielkie mieszańce i jamniki, i u nich
tez proporcjonalnie najczęściej stwierdzano niewydol-
nośc serca przedewszystkim wadęmitralną ale rów-
nteżzaburzenia rytmu. Jezeli jednak oceniać częstość
występowania arytmii, uwzględniając ogoln ą liczbę
psów, to okaze się, ze rasami do nich predysponowa-
nymi są: nowofundlandy, cocker spaniele, dalmatyń-
c zyki, dob ermany oraz b oks e ry. N o wo fu ndlandy, zali-
czane do ras psow dużych i olbrzymich, mająpredys-
pozycje do występowania migotania przedsionków
(1-3, 10, I2). Arytmiatabyła dominującąu tej rasy
psów i wystąpiła u 37,5%o nowofundlandów z zabls-
rzęniami rytmu serca. Była to równiez arytmia domi-
nująca u psów o masie powyzej 30 kg (65,710ń), ale
z powodu zbyt małej liczby przedstawicieli poszcze-
gólnych ras nie udało się wykazać predyspozycji raso-
wej do migotania przedsionków u innych niz nowo-
fundlandy ras. Skłonnośó do migotania przedsionków
u psów dużych i olbrzymich nie została w pełni wy-
jaśniona. Wśród ras podatnych na arytmie znalazĘ się
dalmatyńczyki, choć w piśmiennictwie brak jest po-
dobnych obsęrwacji. Popularność tej rasy na Dolnym
Sląsku, azwłaszczawe Wrocławiu jest dużai odsetek
psów z arytmiąokazał się znaazny (30%). Arytmiądo-
minującą u dalmatyńczyków była tachykardia
(57 ,I4%). Wedfug danych z piśmiennictwa, doberma-
ny są zagrożone występowaniem kardiomiopatii roz-
strzeniowej, która predysponuje je do wystąpienia aryt-
mii komorowych (migotanie komor) i nagłej śmierci
sercowej (4, 5,8,9, I3). Wśrod 12 przebadanych do-
bermanów u 2 stwierdzono poj edyn cze przedwczesne
pobudzenia komorowe ) oraz|L 1 tachykardię komoro-
wą. Dominującą arytmią u tej rasy było migotanie
przedsionków (50%), co równiez możębyć związane
z predyspozycją ras dużych do tej arytmii. Według
danych p i śm i enni c Bł a, j e dną z najb ar dziej p o datnych



ras na kardiomiopatię rozstrzeniową (typ boksera) oraz
rodzinne arytmie komorowe są boksery. Z tego też
powodu uważa się tę rasę za szczegolnie zagrożaną
nagłą śmiercią sercową (7, 16-18). Spośrod 15 prze-
badanych bokserów u 6 stwierdzono poj edyncze przed-
wczesne pobudzenia komorowe. Także w prąpadku
cocker spanieli angielskich stwierdzono występowa-
nie kardiomiopatii rozstrzeniowej (typ cocer spanie-
la) i wzrastającym z wiekiem ryzykiem wystąpienia
zaburzęi komorowy ch (4, 5, 8, 1 1 ). Wśród przebada-
nych 19 spanieli u J zaobsęrwowano przedwczesne
pobudzenia komorowe, u 6 były one pojedynlze, zaś
u 1 psa występowały w parach i salwach. Spośród po-
wyższych ras tylko dobermany i boksery są ogólnie
uwazane za predysponowane do arytmii. Tak częste
występowanie arytmii u pozostaŁych trzech ras nie
znajduje potwierdzenia w piśmiennictwie i należy
uznać je za specyfikę terenu.

Analtza wtórnych zaburzeń rytmu, wywołanych
przez chorobę innych organów, wykazała, że najczęś-
ciej arytmie prowokowane są prze z schorzenia układu
oddechowego,, zapalenie oskrzeli, płuc, krtani i tcha-
wicy, Drugą grupą schorzeń najczęściej prowokują-
cych wystąpienie arytmii byĘ schorzenia wątroby. Nie
mozna jednak jednoznacznle stwierdzić, czy choroba
podstawowa j est j edynym czynnikiem wyzwalaj ącym
arytmię, czy też leki stosowane w przebiegu choroby
podstawowej, np. sterydowe, nlę pr zy czyniaj ą s ię row-
niez do jej rozwoju. Warty odnotowania był fakt, że
chorobynerekrzadkoprowokowaĘarytmie,pomimo
zę niemal zawsze stwierdzano przerost serca i predys-
pozycję do szybszego wystąpienia niewydolności ser-
ca. Podobnie, oczekiwano znacznej liczby wtórnych
arytmii w przebiegu chorob endokrynologicznych,
przede wszystkim często spotykanej niedoczynności
tarczycy i cukrzyey (20). Ich niewielką ilość mozna
tŁamaczy ó sto sunkowo wcze sny m r ozp o znawaniem
tych chorob w klinice t wdrażaniemleczenia, co za-
b ezpiecza p acj enta. pr zed ciękim uszko dzeni em s er-
ca i pojawianiem się arytmii.

Podsumowuj ąc możnastwierdzić, że rasamipredys-
ponowanymi do arytmii naterenie Dolnego Sląska są:
nowo fu ndlan d (3 6,3 6%), c o cker sp ani e l, dalmaĘńcryk
i doberman Qa%) oraz bokser (25%). Arytmie wtór-
ne najczęściej sąprowokowane przęz choroby układu
oddechowego zapalenie oskrzeli, płuc, krtani i tcha-
wicy, a następnie przez schorzenia wątroby. Predys-
pozycja do arytmii nie jest związanazpłciąpsa.
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