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Badanie EKG metodą Holtela jako metoda
diagnostyki etiologii omdleń u psów
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Holtet monitoling as a method of diagnosing syncope etiology in dogs

Summary
HoIter-ECG monitoring is used in human and veterinary cardiology. Indications for the examination are:

fainting, vertigo, palpitation, the evaluations of appearance of the fatal arrhythmias risk factors, long_QT
syndrome, the evaluation of 24-hour QT interval variability, the evaluation of anti-arrhythmic treatment
effectiveness, and the evaluations of the heart rate variabitity (HRV). The examination material included
8 dog]s, patients of the Clinic for Horses, Dogs and Cats of the Faculty of Veterinary Medicine of the Agricul-
ture University of Wrocław. The dogs experienced repeated episodes of fainting. The routine examinations
(anamnesis, c|inical examination, ECG, echocardiography, thorax X-ray, morphological and biochemical blood
test) did not al|ow an explanation of their etiology. In seven out of eight dogs 24-hour Holter monitoring
indicated that paroxysmal arrhythmias could be the cause of fainting. These were bradyarrhythmias (sinui
bradYarrhythmia, total AV block, SA block, sinus arrest) and tachyarrhythmias (paroxysmal supraventri-
cular tachycardia, paroxysmal ventricular tachycardia, idioventricular rhythm). Holter mońitoring is
a diagnostic method facilitating the determination of the cause of fainting in dogs.

Keywords: dog, Ilolter, syncope

Rejestracja EKG metodąHoltera znana jest w medy-
cynie człowieka od 196l r. iprzezblisko 50 lat była dos-
konalona. W wyniku tych badań doszło do zmniejszenia
wagi aparatl z 40 kg do ż50 g, poprawy jakości zapisu
i zmiany nośnika z sygnału radiowego, popTzez kasetę
magnetofonową na zapis cyfrowy Dzięki zmniejszeniu
wagi rejestratora mozliwe stało się zastosowanie tej
metody w medycynie weterynaryjnej. Ponadto nowocześ-
ni ej sze rej e stratory umozliwiaj ą analizow ani e większ ej
ilości parametrów. Poznanie 24-godzinnego obrazu EKG
zmieniło dotychczasowe po glądy n a fi zj olo gi czną c zyn-
ność elektryczną serca i zakres norm (21).

Wskazania do badania EKG metodą Holtera obejmu-
ją: omdlenla, zawroty głowy i ,,kołatania" serca, które
mogą być następstwem zaburzeń rytmu serca. Ponadto
ocenę ryzyka wystąpienia groźnych dla życia arytmii
u pacj entów z kardiom i opatią przerostową i rozstrzenio-
wą niewydolnością serca, w zespole długiego QT, oce-
nę dobowej zmienności odstępu Q! ocenę skutecznoś-
cilęczenia antyarytmicznęgo i pojawienia się ewentrral-
nych e fektów pro arytmic znych leków antyarytmic zny ch
oraz ocenę dobowej cyklicznej zmienności rytmu serca
(HRV) (2-9,Iż,I7,22).

Rutynowe badanie EKG rejestruje krótki fragment
czynności elektrycznej serca (około 2 minut), w specy-

ftcznych warunkach pracowni EKG, najczęściej w spo-
czynkl, w dość przypadkowym czasie. Wymienione
czynniki stanowią ograniczenie w klinicznej interpreta-
cji elektrokardiogramu. Badanie EKG metodą Holtera
zapewnia wielogodzinną rejestrację EKG w warunkach
nie skrępowanej całodobowej aktywności pacjenta, co
pozw alana elirninacj ę większośc i wy żej wymienionych
o gr aniczeń. Szcze gólnie w ażna j est rej estracj a podczas
wysiłku i w okresie wypoczynku nocnego, niemozliwa
do uzyskania w warunkach ambulatoryjnych (14).

W medycynie weterynaryjnej badanie holterowskie
jest metodą stosunkowo nową. W Polsce dotychczas brak
informacji o jej rutynowym zastosowaniu.

Celem badań była ocena możliwości zastosowania
rejestracji EKG metodą Holtera u psów w diagnostyce
róznicowej utrat przytomności.

Matetiały i metody
Badania przeprowadzono na 8 psach, pacjentach Kliniki

Chorób Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weteryna-
ryjnej AR we Wrocławiu. Do badania kwalifikowano psy,
u których wystąpiły wielokrotne epizody utrat przytomności,
arutynowe badania (wywiad, badanię k|iniczne, badanie EKG,
USG serca, RTG klatki piersiowej, badanie morfologiczne
i biochemiczne krwi) nie pozwalały na wyjaśnienie ich etio-



Ryc. 1. Sposób mocowania elektrod na ogolonej skórze klatki
piersiowej. Pekińczyk, suka, 9 lat, 5,5 kg

Ryc. 2. Sposób zabezpieczenia rejestratora holterowskiego.
Mastiff tybetański, samiec,7 miesięcy,30 kg

logii. Wykonano wówczas Zł-godzinny zapis EKG metodą
Holtera.

Zapis uzyskano przy pomocy trzykanałowego aparatu
AsPEKT 702 fitlt^ty Aspel, z zachowaniem czasu rzeczywis-
tego badania. Był on rejestrowany na cyfrowej karcie pamię-
ci PCMCIA-ATA 48 MB. Cyfrowy nośnik w postaci parnięci
elęktronicznej gwarantuj e wy ższą jakość i wiarygodność da-
nych niz nośniki analogowe (kaseta magnetofonowa). Dodat-
kowo zaletą nośnika cyfrowego jest bardzo dokładna trans-
misja sygnałów o wysokiej częstotliwości, co jest szczegóInie
przydatne w przypadku analizy zmienności rytmu zatokowe-
go i oceny póżnych potencjałow komorowych. Ana7lza da-
nych moze być przeprowadzona w dwóch systemach. W sys-
temie tradycyjnym przyspieszonĄ analizy (high speed ana-
Jysis) jest ona plzeplowadzana po zakończeniu rejestracji
w stacjonanrymurządzeniu z szybkością60-240 razy więk-
szą od szybkości rejestracji. Drugi system analizy, jest to ana-
Ilzaw czasię rzeczyrvistym (real time analysis), polegajapa na
częściowej'lub całkowitej ocęnie impulsów, w czasie ich re-
jestracji i odbierania przez zeslaw elektrod przedsercowych.
W badaniach wykorzystywane były oba systęmy analizy.

Pierwszy umozliwia dokładną i szybką analizępo wykonaniu
badania, drugi zaś pozwala na ocenę prawidłowoścl,przygo-
towania pacjenta do badania, ocenę prawidłowości instalacji
zastawu rej estruj ące go oraz cyfrow ą analtzę ni ektórych p ara-
mętrów EKG podczas badania. Zęstaw rejestrujący składa się
z: elektrod, przewodów łagzących elektrody z rejestratorem
i rej estratora z przyciskiem zdatzeń pacjenta. Zasto sowano j ed-
norazowę elektrody samoprzylepne, które zapewniały stabil-
ny i jakościowo dobry odbiór sygnału EKG i jednocześnie
nie powinny wywoływaó niepoządanych efektów przy dłu-
gim kontakcie ze skółą. Elektrody były naklejane na ogoloną
skórę klatki piersiowej (ryc. 1). Stabilne warunki przewod-
ności w czasie wielogodzinnej rejestracji gwarantuje w nich
srebro-chlorek srebra (Ag-AgCl). Metalowe centrum elektro-
dy styka się ze skórą przez Lasączoną zelem elektrolitowym
ga!kę, Przewody łagzące mocowanę byŁy zapomocązatrzas-
ku, Rejestrator jest urządzenletn noszonym przez pacjenta
przez caĘ okres trwania badania. Zasilany jest on ptzezbate-
rię lub akumulator. Ważnęjest, by źródło prądu stałego było
w stanie zapewnió stałe napięcie w ciągu całego badania (ba-
tęrię alkatczne). Aparat był stabilizowany między łopatkami
za pomocą bandaży (ryc. 2). Pies wracał po 24-godzinnym
pobycie w domu, gdzie prowadził norrrla]ną aktywność zy-
ciową. Właścici el miał obowiązek prowadze nia dzięnni czka
wydarzeń, tzn. zapisów godzin wysiłku, snu i wystąpienia nie-
pokoj ących objawów klinicznych.

Zaplsy analizowano przy pomocy programu komputerowe-
go Oxford do analizy zapisu EKG z zachowaniem czasLl rze-
czywistego badania.

Wyniki iomówienie
Za pomocąż4- godzinnego zapisu metodą Holtera l'7

z 8 psów wykazano napadowe zńlrzęniarytmu, moga.-
ce byó przyczynąutraty przytomności. Rozpoznano je-
den rodzaj arytmii stałej, któr a zo stała T ozp oznana w b a-
daniuwstępnym i 13 rodzajow arytmii napadowych, nie
wykrytych w rutynowym badaniu EKG. Wśrod napado-
wych zaburzeń rytmu serca u 5 psów stwierdzono bra-
dykardię zatokową żż-44lminlltę, o czasie trwania od
29 sekund do 1 godziny. U owczarka niemieckiego, u któ-
Iego w ambulatoryjnym badaniu EKG rozpoznano blok
przedsionkow-komorowy III stopnia (całkowity), w ba-
daniu holterowskim stwierdzono oklesowy spadek częs-
tości pracy serca do 9/min. (ryc. 3 i 4). W badaniu tego
psa dodatkowo stwierdzono incydent częstoskurczu ko-
morowego o częstości 118/min,, zastępcze pobudzenia
komorowe jednoogniskowe oraz jeden incydent rytmu
idiowentrikularnego o częstości 98/min. U 5 psów wy-
stąpiły palzy RR spowodowane blokiem zatokowo-
-przedsionkowym lub zahamowaniem zatokowym, o cza-
sie trwania odż,6 do 10,9 sekundy (ry.. 3). U psa rasy
mastiff tybetański wykazano napady częstoskurc zl nad-
komorowego do 240lmin. oraz pojedyncze, wieloognis-
kowe pobudzenia nadkomorowe. Większość psow mia-
ła pojedyncze pobudzenia nadkomorowe lub komoro-
we, ale ich niewielka ilość nie mogła powodować zabu-
rzeń hemodynamicznych istotnych klinicznie. W zwiLz,
ku z tym uznanoje za nieistotne. Ęlko u 1 psa wyklu-
czono kardiologiiznepodłoże omdleń. Powikłanie w po-
staci podraznienia skóry w miejscu mocowania elektrod
wystapiło Ęlko u 1 psa i ustąpiło samoistnie po 48 go-
dzinach.
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Ryc.3. Zapis holterowski owczarka niemieckiego, suki, 6lat.
Blok przedsionkowo-komorowy III stopnia z pauzą RR wy-
noszącą 10,9 sek.

kadiogennego podłoża utraty przytomności i pozwoliło
rozpoznaÓ padaczkę jako przyczynę omdleń.

W oparciu o przeprowadzonę badania można stwier-
dzic, żę rejestracja EKG metodą Holtera jest badaniem
diagno sĘcznym p o zwal aj ącym okre ś li ć przy czy nęutr aĘ
przytomności u psa.
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Ryc. 4. Zapis holterowski pekińczyka, samca, 1l
kardia 44lmin,, pauza RR wynosząca 3,1 sek.

Większo ś c uzyskanych wyników wykazała ob ecno ś ć
arytmii jako przyczyny omdleń. Z wyjątkiem jednego
psa, WSZyStkie przypadki utraty przytomnoŚ ci związane
były zbradyarytmiami, które występowały w czasie spo-
czynlo lub snu. W okresie pobudzenia częstośó akcji
Serca powracała do normy i dlatego niemozliwe było
zarejestrowanie arytmii podczas ambulatoryjnego EKG.
Bradyarytmie uznawane sąjako główne zab:urzenie Tyt-
mu rejestrowane w zapisachholterowskich (1, 2,9,15,
16, 18). Wyrózniajapym się pTzypadklem był owczarek
niemiecki z całkowitym blokiem przedsionkowo-komo-
rowym. Badanie holterowskie było w tym pTzypad-
ku badaniem rozstrzygajaqym, czy istnieje konieczność
wszczepienia stałego stymulatora serca (11, 19). Wynik
badania potwierdził tę konieczność, niestęty, w przed-
dzięn wszczepienia rozrusznika doszło do zatrzymania
krĘenta i nagłej śmierci psa. Drugim wyrózniającym
się psem był 7-miesięczny szczenlak mastiffa tybetań-
skiego, u którego przyczynąomdleń była napadowa ta-
chyarytmia. Tachyarytmie są równ ięż lw ażanę za częs-
tąprzyczynęutraty pzytomności (1, 15, I7,20). Wyda-
je się, ze u tego psa skłonność do arytmii była uwarun-
kowana genetycznią poniewaz przynajmniej l jeszcze
jednego psa z tego samego miotu stwierdzono istnienie
klinic znie i stotnej arytmii. Inne zarej e strowane zabLlTze-
nia rytmu to dodatkowe pobudzęnia nadkomorowe i ko-
morowe. Ich dokumentacja za pomoaąbadania holte-
rowskiego ułatwia podjęcie decyzji o rozpoczęciu lecze-
nia antyarytmicznego, poniewaz umozliwia ocenę stop-
niazagrożeniażycia pacjenta (3,5, 10, 14). Wprowa-
dzenię badania holterowskiego wykazało, że występo-
wanie pojedynczych pobudzeń dodatkowych u psów
mieści się w granicach fizjologicznych (21). Dlatego
obecność ekstrasystoli w zapisie EKG nie jest wystar-
czaj ąay m uzas adnieniem dla p o dj ęc ia Ie czenta umiara-
wiajapego. Pochopnie rozpoczętę leczenie moze nawet
pogłębić arytńię z powodu proarytmicznych właściwo-
ści leków antyarytmicznych(8, 13, 20). W jednymprzy-
padku badanie holterowskie pozwoliło na wykluczęnle


