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Evaluation ol Electtocatdiograms on Polish Ponies

Summary
Polish ponies are an endemic Polish breed of horses, revived from the small population, which survived the

World War II. This breed is r,aised in such a way as to reduce the negatil,e influence of inbreeding, but also to
strengthen the,advantageou§ characteristics of the breed. The experimental group consisted of 28 hea|thy
Polish ponies, After collecting the anamnesis and the clinica| examination electrocardiography was performed
after rest and stress, the latter induced by a half-hour of trotting or galloping. Electrocardiography was per-
formed with the aid of a Multicard E-30 machine with 9 leads. Neither force (nose twitch) nor pharmacologi-
cal sedation were used. Pathological arrhythmias were not noted in an_v of the examined horses. Statistically
important differences were obsórved betryeen the stress and rest electrocardiographs of the Polish ponies. A
heart rate increase from 50 to 80 per minute was observed after the effort. Considering the frequencies of
occuirence, the following types of the P waves were noted in the Polish ponies: positivÓ, negative, double-
phaśed, isoelectric, variable. They were represented as the shortened P rvave (statistically significant only in
the lI, aVR i CV4), PQ and QT intervals and ST segment. The P lvave in the stress electrocardiography altered
from the double-phased wave to the positive one. The times and amplitude of Q, R, S complex were not
significantĘ different while the ST segment and QT decreased significantly. In conclusion, it can be claimed
that the,stress electrocardiogram for the Polish ponies is significantly different from the rest one on account of
an'ińcrease in heart action shortening the P wave, PQ and QT interva|s and ST segment.

,Keywords: ECG, healthly horse, Polish ponies.

B adanie e lektrokard to gr aftczne j e st j e dną z p o dsta-
wowych metod, pozwalających ocenić stan układu
WĘenta. Najistotniejszę znaczenie mająte badania u
psów, kotow i koni. Podczas gdy piśmiennictwo doty-
czącę małych zwierząt jest dość obfite (I, 3-6, 1 1, 18,
19,22), to niewiele jest opracowań dotyczących koni
(7 -I0 , I2-I4, 17 , 2I , 22) . Analizę krzywej elektrokar-
diograftcznej opiera się o normy opracowane dla po-
szczegolnych gatunkó w zwierząt. Dużaróżnorodność
ras koni, dotyczącamiędzy innymi ich wielkoś ci, oraz
sposobów ich użytkowania powodują potrzebę opra-
cowania norm dokładniejszych od obecnie istnieją-
cych, które uwzględniałyby te ńżnicę. Koniki polskie
s ą sp e cyfi c zną r asąkoni, gdyż o dtw ar zanąz ni ewiel-
kiej populacji koni w większej części przemteszanej z
innymi rasami. Dla uzyskania wyrównanego i odpo-
wiedniego pod względem jakości materiału hodowla-
nego koniki te hodowane są w pewnym pokrewień-

stwie (15, 16). Jest możliwe, żę takl rodzaj selekcji
wpĘnął również na utrwalenie charakterystycznego dla
tej rasy obrazll krzywej EKG. Istnieją dobrze udoku-
mentowane donie sienia o predyspo zy cjach rasowych
do określonych schorzeń sęrca u psów (2,22,24).
Bardzo mało jest takich informacji dla koni.

Celem pIacy było określenie parametrów fizjolo-
gic zny ch krzyw ej e l e ktro kard to gr aftc znej w sp o c zyn -
ku i po wysiłku u koni rasy konik polski.

Matetiały imetody
Badania przeprowadzono na 28 zdrowych koniach rasy

konlk polski w Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologiczne-
go i Hodowli Zachowawczej PAN w Popielnie, U koni tych
przebadano klinicznie układ krążenia i oddechowy, U
wszystkich badanych koni wykonano zapis EKG w spo-
czynku. U l 4 koników wykonano dodatkowo zapis bezpo-
średnio po próbie wysiłkowej polegającej na lonżowaniu
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Tab.2. Amplituda załamka P [m Vl (n : 28 w badaniu spocz.vnkolvl,m, n : 14 n
badaniu wysiłkowym)

aVL, aVF, CV', CV, i CV.. Najczęściej
stosowana czułość aparatu wynosiła
1mV:10 mm, a szybkość przesuwu taś-
my 50 mm/s i 25 mm/s. Elektrody kro-
kodylkowe ptzyczepftno na guzie łok-
ciowym, nad stawem kolanowym, w 5

przestrzeni między żebrowej po prawej
i lewej stronie klatki piersiowej na kfa-
wędzi mostka otaz na mostku na wyso-
kości 5 przestrzeni międzyżebrowej.
Skórę w miejscu przyczepienia elektrod
oCZyszczano i zwl|Żano roztworem spi-
rytusu denaturowego. Nie stosowano
środków przemocy, ani farmakologicz-
nego uspokaj ania zwierząt Analizę da-
nych przeprowadzano według następu-
jącego schematu: częstotliwośc akcji
serca, wiodący rytm, analiza załamków,
kompleksów, odstępów i odcinków we
wszystkich wykonanych odprowadze-
niach. lstotnośc różnic oceniano przy po-
mocy testu t-Studenta przy poziornie
istotności 0,05.

Wyniki i omówienie
Obraz krzywej EKG u koni różni

się w zasadniczy sposób od elektro-
kardiogramów człowieka i małych
zwrcrząt (psy i koty). Odchylenia te

wynikaj ą nie tylko z r óżnlcy w budowie anatomi cznej
układu bodżczego serca koni, aIę także sposobu roz-
chodzenia się pobudzenia w mięśniu sercowym ko-

wybranych koni kłusem 20 minut i galopem przez I0 ml-
nut. Zapisór,v dokonywano w pozycji stojącej, aparatem
Multicard F,-30 z dziewięciu odprowadzeń: I, II, [II, aVR,



mór. Przykładem możę byc zrożni-
cowany kształt załanka P (tab, 2),
utrudniający ocenę zmian morfolo-
giczny ch przedsionków. U człowie-
ka t zw ięr ząt mi ę sożern y ch załamek
Ę będący wyrazem depolaryzacji
przedsionków, daj e char aktery sĘ cz-
ne zmiany np. dwugarbny - j est świa-
dectwem powiększenia przedsionka
lewego. U koni duży sierpowaty wę-
zeł zatokowy powoduje, że taka
zmtana elektrokard io gt aftczna nie
ma znamion cechy patologicznej.
Załamęk P stosunkowo często był
izoelektryc zny w odprowadzeniach
CVr i CVr. Podobna trudność inter-
pretacji dotyczy załamka T (tab. 3),
będącego wylazęmrepolaryzacj i ko-
mór, któryrównieżw stanie zdrowta,
możebyć dodatni, ujemny, dwufazo-
wy, trojfazowy lub zmienny. Stałość
wychyleń cechuje tylko składowe
komp leksu komorowe g o, tzn. załam-
ków Q, R i S (ab. 4 i 5), które są
obtazem depolaryzacji mięśnia ko-
mór serca, EKG wysiłkowe w stosun-
ku do spoczynkowego wykazyłvało
szereg rożnic: wzrost częstotliwości
akcji serca z średnio 50/min. w spoczynku, do śr. 80/
min. po wysiłku, skrócenie czasów trwania załamkaP
we wszystkich odprowadzęniach (tab. 1), choó tylko
w II, aVR i CV4 była to różntca istotna statystycznie.
Stwierdzono wzrost amplitudy zaŁamkaP (tab. I),za-
obserwowano tendencję do ujednolicenia się kształtu
zaŁamka P w jednogarbny dodatni. Zauważono istot-
ne skrócenie czasu trwania odstępu PQ w wykonanych
odprowadzeniach średnio o I4oń w stosunku do spo-
czynkowego (tab. 1). Nastąpiło skrócenie czasu trwa-
nia załarlka Q - bez istotnego statystycznle znaczę-
nia. Amplitldazałamka Q nie zmtentała się w istotny
sposób. Skrócenie czasu trwania załamka R i wzrost
jego amplitudy nie byĘ istotne statystycznie. Podob-
nie nie stwierdzono istotnych zmianw czasie trwania
i amplitudzię załanka S. W odprowadzeniach kończy-
nowych często nie występowaĘ załamkt ujemne (je-
den lub oba), załamek Q nie występował: w spoczyn-
ku w 58oń, po wysiłku w 660ń. Zaś załamęk S nie wy-
stępował w 4Ioń - zarówno w spoczynku jak i po wy-
siłku. Czas trwania zespołu QRS skrócił się, ale róż-
nica ta nie była istotna statystycznie. Zaobserwowano
znaczne skrócenie odcinka ST w zapisach po wysiłku
- średnio o 27Yo (tab. 1). Załamek T uległ skróceniu
we wszystkich odprowadzeniach, ale była to różnica
nieistotna statys§cznie. Znaczące było skrócenie od-
stępu QT po wysiłku i wynosi ono średnio 20%.

Widoczne w zapisach wykonanych po wysiłku zmia-
ny wskazuj ą na niewielkie nasilenie zmtanelektrokar-
dtograftcznych. Jak wydaje się, zastosowana próba

Tab. 3. Amplituda załamka T [mV] (n:28 w badaniu spoczynkowym, n: 14 w
badaniu wysiłkowym)

I odprowadzenie

lI odprowadzenie

,aź
T

lll 00prowaozenle __j__
.:.

Pr

imię: TAR0
rasa: KON|K POLSK|
płeć: WALACH
wiek: 3 LATA

Ryc. 1. Fragmenty krzywej elektrokardiograficznej zapisa-
nej w czasie spoczynku i po wysiłku

wysiłkowa nie była dlżym obciążeniem dla układów
oddechowego i krążenia badanych koników polskich.
Wskazuje na to przede wszystkim brak zmniejszenia
amplitud kompleksu komorowego. Wzrost częstotli-
wości akcji serca i co za tym idzie skrócenie czasów
składowych krzywej e lektrokar dio gr aftcznej j e st
plęrwsząz cech fizjologtcznej reakcji serca na zwięk-
szone obciążenie i z niąmieliśmy do czynieniaw ana-
lizowanych zaptsach,

Wnioski
1. Po wysiłku zaobserwowano zmiany w zapisie

EKG, z ktorych istotne statystycznie było skrócenie
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Tab.4.CzasiamplitudazałamkówQ,R,SiczastrwaniazespołuQRS(badaniewspoczynku,x*s;n:28)
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Tab. 5. Czas i amplituda załamków Q, R, S i czas trwania zespołu QRS (badanie po wysiłku, x t s;
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n: 14)

czasów trwania odstępu PQ, QT i odcinka ST oraz
wzrost częstotliwości akcji serca,

2.W zapisach wysiłkowych widoczna jest tenden-
cja do ujednolicenia kształtu załamkaP do jednogarb-
nego dodatniego.
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