
Original paperPraca oryginalna

Bradykardia u psów

URSZULA PASŁAWSKA

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, Pl. Grunwaldzki 47,50-366 Wrocław

Niemi arow o ści zw tązane z wo lną akcj ą komór s er-
ca stwarzają duze trudności w leczeniu. Większość
znany ch 1 eków pr zę clw arytmi c zny ch p ow o duj e zwo 1 -

nienie czynności serca i tym samym pogłębienie tych
arytmii. Przyczyny ich wystąpienia mogąbyc rcżno-
rakie: fizjo\ogtczne: młode, wytrenowane psy (1) lub

węzłów w sercu, nacieki amyloidowe, idiopatyczne
zwłóknienie, zawał sefca, robaczycę seTca, zatruc:ra^

glikozydami naparstnicy, B-blokerami, blokerami ka-
nału wapniowego, kardiomiop atię przer ostową (8),
kardi omi op atlę r o zstr zeni ow ą (2), ctężkte cho roby
ogólnoustrojowe - szczegolnie choroby centralnego
układu n erwo we go, znie czllęnie, hyp othermi ę, ni e do -

czynność tarczycy (1), hypo i hyperkaliemię (3).

Klinicznie rozrożnla się następujące wolne rytmy
serca (9) : bradykardie z miarową akcj ą komor: brady-
kardia zatokowa, zastępczy rytm węzłowy, zastępczy

rytm komorowy, zespół długiego QT oraz bradykar-
die z nieregularną akcją komór - niemiarowość zato-
kową bradykardię z ekstrasystolią migotanie przed-
sionków z wolnąakcjąkomór, częściowy blok przed-
sionkowo-komorowy, bloki wielowiązkowe. Bradykar-
dia jest przy uważnej analizie dość trudnym do do-
kładnego zdefiniowania pojęciem, ponieważ dolna
granica fizjologlcznej częstości akcji serca nie jest sta-
ła. Wpływa na nią wiek zwierzęcla, masa ciała, typ
konstytucyjny, stan fizjologtczny lub emocjonalny,
Z wŁasny ch do świ adczeń wynika, że p o dczas b adanta
w klinice psy mają częstotliwość akcji serca powyżej
100/min. Zjawisko to wywołane jest stresemzwląza-
ny m z p o dr ożą ob e cno ś c i ą innych zw ierząt w p o cze-
kalni i samym faktem badania.

C e l em b adań byŁa anallza pr zy p adkó w kl ini c znych
psów, u których zarejestrowano w badaniu elektrokar-
diogralrcznym częstość akcji serca poniżej 100/min.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono u 54 psów, u których stwier-

dzono bradykardię. Były to psy różnych ras, obu płci: 3B

samców i 16 suk, w wieku od B miesięcy do 15 lat - śred-

nio 5,5 roku, Stanowiły one 8,7oń które skierowano do

Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych we Wrocławiu w
celu wykonania badania EKG w latach 1991-2000 (620

psów). Zapis EKG wykonywano w pozycjl mostkowej, bez

uźywania środków uspokajających, aparatem Multikard E-
30 lub Schiller AT-1. Psy po wstępnej selekcji podzielono
na 7 grup (tab. 1). Kryterium podziału stanowiła ostatecz-
na diagnoza. Analizę statystycznąprzeprowadzono oblicza-
jąc średnie, odchylenia standardowe i porównując istotność
poniędzy każdymi dwoma grupami testeln t-Studenta.

Wyniki iomówienie

Obraz krzywej elektrokardiografi cznej był podob-
ny we wszystkich grupach, nię stwierdzono istnienia
statystycznie istotnych różnic dotyczących częstotli-
wości pracy serca lub wpłlłvu naposzczególne para-
meĘ krzyłvej, tj . amplitudy załamków, czasu ich trwa-
nia oraz czasu trwania odcinkow i odstępów zapisów
EKG między badanymi grupami. Nie odbiegały one
najczęściej poza granlce normy. Widoczne rożnicę
dotyczyły rodzajubradyarytmii (tab. 2). U większości
p s ów, u których p r zy czy nąniewydo lno ś c i W Ęenta była
arytmta, zwolnienie akcji serca wiązało sięzrytmtcz-
ną czynnością komór. Jedynie w grupie z ntedoczyn-
nością tarczycy występowała większa liczba psów z
miarową niemiarowo ścią. P sy, u ktorych podstawowe
schorzenie wlązaŁo się z silnym bólem i psy policyjne
miały bradykardię z niemiarową czynnością pracy ser-



Tab. 1. Układ prac1,
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Występowanie bradyarylmii
bez innych chorób podstawowych

Zwolnienie akcji setca związane z silnym
bólem, naiczęściej były lo bóle z kręgosłupa,

spotadycznie młodzieńcze zapalenie kości

Bradykatdia po alaku padaczkowym

Bradykardia związana z ciężkimi schorzeniami
wątroby lub/i lrzustki

Zwolnienie rytmu serca występu jące łącznie
z zapaleniem płuc

N iedoczynność tarczycy

Młode, zdrowe, psy policyjne.

14

11

10

7

5

5
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2,8 t 1,84

7,6 t 4,19

5,2 ł 3,44

6,6 t 3,37

8,3 t 1,92

6,7 t 2,86

1,75 t 0,35

8'l t 13

70,2 ł7,6

90 t 8,64

78,5 t 18,75

87 ,2 ł 12,9

78 t 20,18

88 t 2,8

Tab. 2. Nieprarvidłowości stlvierdzone w EKG u badany,ch psóu

pierwolna

p rzyczyna
schonenia

Rodzaj arylmii

N iemiarowoś ć

Bó

Padaczka

Choroby wątroby
i trzustki

Choroby układu
oddechowego

N ie d oczyn noś ć

tarczycy

Pracujące

Miarowa bradykardia zatokowa

Bradykatdia zatokowa z niemiarowością oddechową

Bradykardia zatokowa z blokiem zatokowo- przedsionkowym

Lewogram

Jednoogniskowe, po|edyncze ekstrasystole przedsionkowe

Bradykardia zatokowa z niemiarowością oddechową

Bradykardia zatokowa z niemiarowością oddechową i z blokiem
zatokow o-p rze d si onkowym

Bradykardia zatokowa z niemiarowością oddechową i blokiem
przedsionkowo-komorowym l'

Lewogram

Bradykardia zatokowa z niemiarowością oddechową

Bradykardia zalokowa z blokiem zalokowo-przedsionkowym

Bradykardia zatokowa z blokiem przedsionkowo-komorowym ll"

Bradykardia zatokowa z jednoogniskowymi, pojedynczymi

ekstra§ystolami przedsionkowymi

Lewogram

Bradykardia zatokowa z niemiarowością oddechową

Bradykardia węzłowa

Lew og ra m

Bradykardia zatokowa z niemiarowością oddechową

Bradykardia zatokOWa

Bradykardia zalokowa z niemiarowością oddechową
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Znacznę Tożnice pomiędzy grupami
występowały pod względem wieku
(tab. 1). W grupie psów, u których
aTytmia była pierw otną przy czyną
choroby i psów zdrowych pracują-
cych stwierdzona najfiższą średnią
wieku 2,27 Iat, w pozostałych gru-
pach średni wiek psów przekraezaŁ
5 lat.

Dokonana analva wskazuje, ze
przyczynybradyarytmii u psów mają
naj częściej podłoże pozaseroowe, co
musi deteminować sposób postępo-
wania terapeuty cznego. Takich pac-
j entów należy szczegolnte starannie
przebadać klinicznie i poŁoży c nacisk
na Ie czenię pr zy c zy nowe. Niej e dno -
krotnie w takich przypadkach aryt-
mia jako wtórny objaw samoistnie
ustępuje w wyniku poprawy stanu
oTganizmu. Grupa pSÓW, u ktorych
występowaĘ bradyarytmie jako pier-
wotne schorzenie składała się z mło-
dych psów średnich i duzych, byĘ to:

Sznaucer olbrzym, golden Ietriever,
owczarek niemiecki, haski, leonber-
ger, nowofundland, PON, dalmatyń-
czyk, bokser, chaft afgański, W tej
grupie nie udało się klinicznie stwier-
dztc, poza zwolnieniem akcji serca,
żadnych nieprawidłowości np. w
badaniu USG nie stwierdzono prze-
rostu mięŚnia sercowego. U tych
psów uzyskiwano wyleczenie po do-
ustnym podawaniu preparatów: Spa-
smophen duplex lub Itrop. Czas je-

częnia uzalężnjano indyłvidualnie o d
wyników kontroli EKG i wynosił on
od 3-6 miesięcy. Nie wszystkie psy
włączone do tej grupy miały objarv1
kliniczne niewydolności krążenia,
Zaw dzięczały to zwiększonej kurcz-
liwości mięśnia serco\Ą/ego araz po-
szerzęniu jam serca" Te mechanizmy
wylównaw cze mająokre ślone o gra-
niczenia i nieuniknione j est ronvinię-
cie choroby do fazy objawowej, co
zo stało udowodnione eksperymental-
nie na psach (10). U psów stosunko-
wo rzadko, w porównaniu do innych
gafunków zwierząt i człowieka, aryt-
mia jest pierwotną przyczynąnie wy-
dolności WĘenia. Na ogół jest ona

ca: wszystkie psy w tych grupach miały zwolnioną wtórnym zjawiskiem wikłającym chorobę pierwotną
akcję serca z wyrażnte zaznaczonąarytmią oddecho- moze to być choroba sęrca taka jak np. kardiomiopa-
wą. W pozostałych grupach nie udało się określic żad- tie wrodzone lub nabyte, urazy serca, zapalenie mię-
nej prawidłowości obserwowanych zmian. PrzykŁad śnia sercowego, wada wrodzona czy nabyta serca. Ta
zapisu z bradykardią zatokową przedstawia ryc, 1. ostatnia jest najczęstszai zwtązana jest z endokardio-
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Ryc. l. Zapis EKG u p§a, samca owczarka niemieckiego.
Odprowadzenia kończynowe, pozycja mostkowa, szybkość

Badanie prolilaktyczne psa
przesuwu taśmy 50 mm/s, 1

policyjnego. Bradykardia zatokolva.
mV: 10 mm

zązastawki mitralnej . Arytmia możę
być teZ związana z chorobami ogól-
noustrojowymi np. cuklzyc% zabu-
rzeniami wodno-elektrolitowymi i in,
Jak wynika zpowyższej analizy sto-
sunkowo często bradykardie są pier-
w otnąprzyczyną niewydolności krą-
żenia. Nie można na podstaw ię moż-
liwych do wykonania badańjedno-
znacznie określić co leży u podłoża
tych patolo gtcznych zjawisk. Biorąc
jednak pod uwagę, że u niemal
wszystkich pacjentów uzyskano wy-
leczenie po podaniu leków parasym-
patykolityc zny ch należaŁoby podej -
r zew ać zabur zęnia równowagi ukła-
du autonomicznego, Psy, u których
zwolnienie akcji serca wtązało sięz
dużym obciążen iem pracą n ie \\ryma-
gająIeczenia, ponieważ u nich bra-
dykardia j e st wyrazem flzj olo giczne -
go, kompensacyjnego przerostu mięś-
nla sefcowego.

Do powyższej analizy nie zostały
włączone psy z całkowitym blokiem
przedsionkowo-komorowym, u któ-
rych występowało cięzkie organtcz-
ne uszkodzenie mięśnia sercowego o
nieznanej etiologii. U czterech spo-
śród sześciu takich psów udało się

ii

Ryc.3. Zapis EKG u p§a, samca 3 letniego, charta irlandzkiego (wilczarz). Brady-
kardia zatokowa z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia. Odprowadze-
nia przedsercowe, pozycja mostkowa, szybkość przesuwu taśmy 25 mm/s, 1 mV:
10 mm
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Ryc. 2. Zapis EKG u psa, suki cocer spaniela 3,5 r. Bradykardia zatokowa z poje-
dynczymi jednoogniskolvymi rzadkimi ekstrasystolami przedsionkowymi. Odpro-
wadzenia kończynowe, pozycja mostkowa, szybkość przesuwu taśmy 25 mm/s,
1 mV: 10 mm
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U pozostałych nie wykonano zabie-
gu, ponieważ blok był spowodowa-
ny silną intoksykacją (w jednym
przypadku ropomacicze i w drugim
zatrucie środkami ochrony roślin) i
bardzo złymogólnym stanem psów.

Reasumując należy stwierdzić, że bradykardie są
ltczącąsię grupą zaburzęń rytmu serca u psóą a ich
przy czyny naj częŚciej maj ą podłoze pozaselcowe.
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