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Summary

QT interval is the time of the total electrical ac time.
The physiotogical range in dogs is 0.15-0.25 sec. e{qre
qr ii uis"ssń after córrectioń of heart rate. Th rinn
[sec]. and its aim was to analyze corrected QT (QTc) and dispersion of QTc (AQTc) in dogs with cardiac
insufficiency. ECG records of ó5 dogs of different breeds, sex and age suffering from cardiac disorders were
used for the study. QTc and AQTc was calculated on leads II. ECG diagnosis was determined on all leads (I,II,
III, aVR, aVL, aVĘ Cvl, Cv2, CV1). A positive corre|ation was observed between QTc and HRin the group of
dogs with ventricular airhyńmiaŚ and sinus rhythm. QTc and AQTc were higher in the group of dogs with
arńythmia (0.313-0.319 s'D and 0.088-0.142) compared to the group of dogs with sinus rhythm (0, 0.269 s'/2

and 0,057). QTc differences between the dogs with ventricular arrhythmia (0.319 s'/2) and those with sinus
rhythm (0.269 stiz) were statistically highly significant. AQTc in dogs with ventricular arrhythmia (0.142) was
significantly higher compared to dogs with supraventricular arrhythmia (0.088).
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Odstęp QT jest miarą czasu trwania ak§wności elek-
trycznej komór serca i obejmuje okres depolaryzacji
irepolaryzacji mięśnia komór (obejmuje Łączny czas
trwania zespołu QRS, odcinka ST i załamka T). Pra-
widłowy czas trwania odstępu QT u psow wynosi od
0,15 sek. do0,25 sek. ijest zależnyprzedewszystkim
od częstości skurczow serca (HR). Im jest szybszy ryhn
serca, tym krótszy odstęp QT. Na długość trwania od-
stępu QT wpływają rowniez: zaburzęnta elektrolito-
we, hipokaliemia, hiperkaliemia, hipokalcemia; mogą
one wydłużać odstęp Q! natomiast hiperkalcemia -
skracać (6).

Ze względu na zmiany czasu trwania odstępu QT
w zalężności od HR można oceniać czas trwania QT
dopiero po dokonaniu korek§ zwtązanej z częstością
akcji serca. Istnieje kilka róznych sposobów oblicza-
nia skorygowanego odstępu QT, z których najpow-
szechniej szym j est wzór Bazętta:

QTc fsek ''] : QT [sek]:y'RR [sek].
Wzór ten oparty jest na pomiarach odstępu QT

u psów z przeciętym nerwem błędnym, dokonanych
przez Einthovena w roku 1908. Przy ocenie wartości
skorygowanego odstępu QT stosuje się kryteria po-
dobne jak w medycynie człowieka. Za gómągranicę

nonny uważanajest wartość 0,44 sl/2. Ciągle jeszcze
są prowadzone badania nad uściśleniem parametrów
uznawanych za fizjologiczne w zależności od płci,
wieku i stanu fizjologicznego, poniewaz wykazano,
że mężczyżni i osoby w wieku młodszym mają krót-
sze czasy QTc (3).

Zainteresowanie odstępem QT wiązę się z wykry-
ciem wrodzony ch zespołów chorobowych, cechuj ą-
cych się długim czasem trwania odstępu QT (zespoł
długiego QT: LQTS) z napadowymiltratamtprzy-
tomności i/lub nagĘmi zgonamiwskutek komorowych
zaburzęńrytmu. Wydłużenie odstępu Q T stwierdzono
rowniez u chorych leczonych niektorymi grupami le-
ków przeciwarytmicznych np. chinidyną. Długi odstęp

QT predysponował Ęch chorych do migotaniakomór,
prze de w szystkim do p olimor ftczne go często skurczu
komorowego zwanęgo ,,torsade de pointes" (wielo-
ksztahna tachyarytmia komorowa, Llznawana za for-
mę przej ściową między częstoskurczem komorowym
a tt zep otani em/mi gotani em komó r, maj ąc a nap adowy
charakter), który był przyczynąomdleń, a nawet na-
głych zgonów (I,2,5,1,8). Z badań wykonanych na
ludziach (dwuletnia obserwacja 7 tys. osób) wynika,
że wydłużenie QTc w odprowadzeniach kończyno-



wych standardowego EKG powyżej
0,44 s1/2 jest czynnikiem ryzyka na-
głego zgonu nlezależnym od wieku,
przebytego zaw ału serca, częstości
rytmu serca i używanych leków-jed-
nak tylko umężczyznbęz cech nie-
wydolności serca. Nie stwierdzono
takiej zalężności u kobiet ani u osób
z niewydolnością serca, ntezależnię
od płci. W innych badaniach (ponad
3 Ęs. zdrowych urzędników państwo-
!\ych, 2 8 -letnia ob s erwacj a) wykaza-
no, że mężczyżni z odstępem QTc >
0,44 sllz mają przeszło dwukrotnie
większe ryzyko zgonuz powodu cho-
roby wieńcowej (3),

Dyspersja QT jest wskaźnikiem
niestabilności elektrycznej mięśnia sercowego. Udo-
wodniono w badaniach na ludziach, że jest ona pro-
stym wskaźnikiem identyfikacj i chorych zagr ożony ch
nagłym zgonęmwśrod chorych na niewydolność krą-
żenta (I). Srednia wartość dyspersji skorygowanego
odstępu QT u psów wynosi 0,0236 (4).

C e 1 em prac y była analiza w arto ś c i śre dni e g o skory-
gowanego odstępu QT (QTc) i dyspersji odstępu QT
(^QTc) u psów z niewydolnością serca.

Mateilały imetody
Materiał do badań stanowiło 65 psów (47 psów, 18 suk)

z niewydolnością serca skierowanych na badanie kardio-
logiczne do Kliniki Chorób Psów, Kotów i Koni. Średni
wiek badanych zwierząt wynosił B,423 lat (od 9 miesięcy
do 16 lat). Badane psy były różnych ras (mieszaniec żI,
owczarek niemiecki 8, jamnik 7, bokser 5, cocer spanie l 4,
wyżeł niemiecki 3, dalmatyhczyk3, pozostałe rasy repre-
zentowanębyły przez pojedyncze psy). Po zebraniu wy-
wiadu psy były badane klinicznie, a następnie wykonywa-
no spoczynkowy zapis EKG. Badania wykonywane były
3 -kanałowymi aparatami S chi 1] er AT 1, Multikard E-3 0 lub
BTL. Rejestracji dokonywalo z 9 odprowadzeh: I,II, III,
aVR, aVL, AVĘ CVl, CV2, CV.. AnaIizaEKG obejmowa-
ła: obliczenie częstości akcji serca, czasu trwania załam-
ków i odstępów, amplitud załamków, stwierdzenie obec-
ności załamków dodatkowych, obliczenia kierunku prze-
biegu osi elektrycznej serca, obliczenie waftości skorygo-
wanych względem częstości akcji serca odstępów QT (QTc)
z odprowadzeniall i obliczenie warlości AQTc z odprowa-
dzenia II. Ponieważ dokładność pomiarów QT zależy od
dokładnej lokalizacji załamka T wybrano zaptsy, w kto-
rych granice załamków były wyraźne. Załamki T u psów
mogą fizjo1o gicznie miec różnąpolaryzację dodatnia, ujem-
ną lub wielofazową. Ze względlna znaczne różnice częs-
tości akcji serca u badanych psów nie badano dyspersji QT
ani nie określano wewnątrzosobniczej zmienności QT.
Diagnozę EKG stawiano na podstawie analizy wszystkich
odprowadzeń. Dane testowano staĘstycznie przy poziomie
istotności 0,05. Badana grupa psow została podzielona na
dwie podgrupy. U psów zrytmem zatokowym analizowa-
no QTc i AQTc w zależności od częstości akcji serca, płci,
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Ryc. 1. Srednia i odchylenie standardowe skorygowanego odstępu QT oraz roz-
proszenia skorygowanego odstępu QT w zależności od częstości akcji serca

masy, wieku i rasy. Natomiastupsów zarytmiąanalizowa-
no głównie QTc i AQTc względem rodzaju arytmii. Dla
badania istotności różntc stosowano test t-Studenta, przy-
jęto poziom istotności a : 0,05.

Wyniki i omówienie

W grupie 40 psów zrytmem zatokowym vnllkaza-
no,że istnieje zależność między częstością skurczów
serca (HR), a skorygowanym odstępem QT (QTc).
Wraz ze wzrostem HR skorygowany odstęp QT u1l-
dłużał się. Różnica pomiędzy psami z HR nie prze-
Waczającym 85/min. (średnia częstość 79,8/min., śred-
nim QTc 0,25I s1/2) a grupąpsów o częstości powyżej
160/min. (średnio 20Ilmin., średnie QTc 0,289 s'/2)
była istotna statystycznie (a: 0,001) (ryc. 1), Nie
stwierdzono tak wyraźnych korelacji QTc i innych
parametrów. Zarówno u psow, jak i suk w grupie psów
bez arytmli QTc rosło wraz ze wzrostem HR (wspóŁ
czynnlk korelacji u psów wynosi 0,65, a u suk 0,75).
Srednia wartośó QTc byławyższa u suk, jednaktaróż-
nica nie była statystycznie istotna. Natomiastu suk i u
psów z prawidłowym rytmem obserwowano obniża-
nie wartości AQTo wraz zę wzrostem HR, a wspoł-
czynniki korelacji osiągaĘ stosunkowo wysoką war-
tość (u psów r: -0,62; u suk r : -0,45). Pomimo tego
różntce zewzględllna płeć nie byly istotne statystycz-
nie. W grupie psów z arytmtąnie stwierdzono zależ-
ności pomiędzy czasami QTc i AQTc a częstością ak-
cJ1 Serca.

Parametrem ściśle związ anym zczęstością skurczów
serca jest masa psa. Im jest ona większa,tymczęstośó
akcji serca jest niższa i spada równiez warlość QTc,
Róznice te były niewielkie i nieistotne statystycznie
(ryc.2 i 3). Spadku wartości QTc wraz ze wzrostem
masy ciała nie stwierdzono w grupie psów z arytmią
(ryc. 4).Wydaje się, ze pomiędzy QTc a masą ciała
nie ma związku, gdyz współczynnlkkorelacji między
nimi jestbardzo niski (p:-0,037 dlapsów zprawid-
łowym rytmem, p : 0,234 dla grupy psów z arytmifl,
a wspólne zalężnościutrzymywane są właściwle przęz
ścisĘ związek obydwu z wartością HR. Zaskakujące
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Ryc. 2. Analiza średniej wartości QTc względem częstości akcji
§erca w grupie psów z rytmem zatokowym
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Ryc. 3. Analiza średniej wartości QTc i dyspersji QTc wzglę-
dem częstości akcji §erca w grupie p§ów z rytmem zatoko-
Wym

0,35

0,34

0,33

R- 0,32
i,- 0,31

0,30

0,29

0,28
do10 kg 11-20k9 20-30 kg powyżej 30 kg

masa ciała

Ryc. 4. Analiza średniej wartości QTc względem masy ciała
psów z niemiarowością serca

wyniki przyniosła analizawartości AQTo i masy ciała
psow. Jeśli bowiem obserw.uje się wyraźną tendencję
malejącąwartości AQTc względemrosnącego HR, a co
za tym idzię obntżeniem masy ciała, to Iogicznie by-
łoby oczekiwać wzrostu wartości AQTo wTaz ze wzr o-
stem masy. Jednak dane uzyskane po przeanallzowa-
niu grupy psów bez arytmii wykazują spadek wartości
AQTo u psów z wyższą masą ciała. Współczynnlk
korelacj i tych dwu parametrów był j ednak niski (-0, 2),
co raczej sugeruje bezpodstawnoŚĆ wiązania wartoŚci
AQTc zmasąciała psów. W grupie psów z arytmiąnie

stwierdzonożadnegozwiązlltpomiędzyDQTcamasą
ciała psów.

Nie wykonywano anallz.J statystycznej ras ze wzglę-
du na zbytmałąItczbępsów w obrębie ras.

Nie wykazano takżę statystycznej istotności pomię-
dzy wartościami ATc a wiekiem psów w obu grupach.
Dane wskazują jednak na niewielki wzrost średniej
wartości LTcwtazz wiekiem w grupie psów bez aryt-
mii (r : 0,26). Obserwowano tendencję spadkową
wartości AQTc w stosunku do wieku u psów bez aryt-
mii, ale teróżnicę nie były istotne statystycznie.

W kolejnym etapie analizy grupę psów z arytmlami
podzielono na dwie podgrupy: arytmie nadkomorowe
i komorowe, Grupa arytmii nadkomorowych obejmo-
wała 16 psów (tachykardia zatokowa 3 psy, tachykar-
dia nadkomorowa 2,migotanie przedsionków 8, poje-
dyncze ekstrasystole przedsionkowe 3), zaś w grupie
z arytmtąkomorową 9 (pojedyncze ekstrasystole ko-
morowe 7, salwy ekstarsystoli komorowych 1, jedno-
ksztńtny często skurcz komorowy 1 ), S twi erd zono, że
średnie QTc i AQTc są większe w grupie z arytmią
komorową ale rożnica istotna statystycznte doĘ czyła
tylko AQTc (ryc. 5). Arytmie komorowe powodują
znacznie większe zablrzęnia hemodynamiczne i są
związane zwykle zę znacznie większymi zmtanami
patologicznymi mięśnia serca niz arytmie nadkomo-
rowe, W badanych przypadkach niej ednorodnośó elek-
tryczna serca była widoczna w postaci dużej dyspersji
skorygowanego odstępu QT. Natomiast nie wydfuży-
ła w sposob istotny przewodzenia śródkomorowego
w porównaniu do psów z arytmtąnadkomorową. War-
tości QTc i AQTc w obu grupach z arytmiąbyły uy-
rńnie większe niż u psów z rytmem zatokowym, co
wskazuje, żę nawęt arytmie nadkomorowe wyraźnie
i niekorzystnie zmientają przewodnictwo w obrębie
komór. Różnice QTc pomiędzy grupąpsow z arytmią
komorową w porównaniu do psów z rytmem zatoko-
wym były istotne, rożnicę AQTc nie byĘ istotne staty-
s§cznie, ze względu na wysokie odchylenia standar-
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Ryc. 5. Analiza wartości skorygowanego odstępu QT i stop-
nia rozproszenia skorygowanego odstępu QT w grupie psów
z ry tmem zatokowym, n adkomororvymi i komorowymi zab u-
rzeniami rytmu



dowe występujące w gru-
pie psów zrytmemzato-
kowym.

Spodziewano się, ze
w grupie psów z arytmią
będzie v,ryr ażnie widocz-
ny wpŁyw częstości akcji
serca na wartości QTc
i AQTc, podobnie jak
w grupie psów bez aryt-
mii. Nie stwierdzono
korelacji między QTc
i AQTo a częstościąakcji
serca w całej grupie psów
z arytmtą grupach ary.t-
miinadkomorowychi ko-
morowych ani podczas
analizow ania danego ro-
dzaju arytmii (ryc.6 i7).

Podsumowuj ąc można stwierdzic,
ze u psów zdrowych i z niewydolno-
ścią serca odstęp QT jest podobny
mimo przyspieszenia akcji serca
u psów chorych, natomiast skorygo-
wany odstęp QT wydłuża się u psów
chorych. QTc i AQTc sąistotnie wyż-
sze u psów z arytmiąw porównaniu
do psów z rytmemzatokowym. Róż-
nica QTc u psów z arytmtąkomoro-
wąw porownaniu do psów z rytmem
zatokowym jest istotna statystycznie.
Wartość dyspersji QTc upsów zaryt-
mią komorową jest istotnie wyższa
niżw grupie psów z arytmiąnadko-
morową. QTc i AQTc mogąbyó przy -
datne do oceny zaburzeń czynnościo-
wych serca wylvołanych jego choro-
bami.
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Ryc. 6. Wartość skorygowanego odstępu QT i stopnia rozproszenia skorygowanego odstępu

QT u psów z arytmiąnadkomorową
Objaśnienia: AF migotanie przedsionków, APS - pojedyncze ekstrasystole przedsionkowe, Sinus T

- tachykardia zatokowa, ST - tachykardia nadkomorowa
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Ryc. 7. Wartość skorygowanego odstępu QT i stopnia rozproszenia skorygowa-
nego odstępu QT u psów z arytmią komorową
Objaśnienia: poj. VPS - pojedyncze ekstrasystole komorowe, salwy VPS - satrwy eks-
tarsystoli komorowych, VT - tachykardia komorowa
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W 2001 i 2002 r. prżebadano próbki pobrane z robaka móżdżku, rogów Amona
i rdzenia przedłużonego z okolicy pnia mózgu 81 zwierząt (46 psów, l3 kotów,
7 krów, 6 wilków, 3 lisów, 2 osłów, konia, owcy, kozy i borsuka) podejrzanych

o wściekliznę. Prób]<i badano metoda histologiczną testem immunofluorescen-
cji (FAT) na obecność ciałek Negriego i techniką immunoperoksydazowąna
obecność antygenów wir-usa wścieklizny. Testem FAI antygen wirusa wściekliz-
ny stwierdzono w 4 l świeżych próbkach. Z 4I próbek FAI pozytywnych w 40

stwierdzono ciałka Negńego metodą immunoperoksydazową w 25 próbkach

metodą barwienia przy pomocy hematoksyliny-eozyny i w 22 próbkach barwio-
nych rnetodą Sellersa. Czułość metody immunoperoksydazowej obniża się wraz
postępującą autolizą próbek; po 2 dniach antygen wirusa wścieklizny stwierdzo-
no w 9I,2Yo próbek, po 4 drriach w 70,6%, a po 7 dniach w 11,8% badanych
próbek 

G.


