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Omdlenie jest pojęciem, którym określa się objaw
przej ś c iowej s amoistnej utraty przytomno ś ci, zwykle
prowadzącej do upadku. Mechanizmem leżącym
l podłoża omdlenia jest przejściowe, uogólnione
zmniej szenie perfuzj i mózgtl ( 1 9). Wyka zano, że wy -
star czy c ałkowite zahamow ani e przepĘwu mó z g ow e -

go przęz 6-8 sekund, aby doszło do utraty przytom-
ności. Do utraty przytomności dochodzi też zwykle
przy spadku ciśnienia tętniczego krwi w dużych na-
czyniachkrwionośnych do 60 mmHg (24,26).

Zmniejszenie perfuzj i m ozgl może być następstwem
zablrzei r}tmu serca, uogólnionego, nasilonęgo roz-
szęrzęnia naczyh obwodowych lub braku zwiększe-
nia oporu obwodowego podczas pionizacji, a takżę
braku zwiększaniarzutuserca w czasie wysiłku fizycz-
nęgo oTaz nieprawidłowo duzego oporu naczyimóz-
gowych w przebiegu hipokapnii. Wystąpió ono możę
w warunkach spoczynkowych lub w następstwie pio-
nizacji,wysiłku ftzycznego lub hiperwentylacj i. Utra-
ta świadomości jest przejawem niewydolności auto-
regulacyj nych mechanizmów kontrolnych, doty czą-
cychlcĘenia mózgowego, częstości rytmu serca, opo-
ru obwodowego i objętości wewnątrznaczyniowej (2),
W praktyce konieczne jest odróznienie omdlenia od
innych stanów przebiegających ztzeczyrvistą lub po-
zorną utr atą przytomno ś c i, taki ch j ak: p adac zka,
,,omdlenie" psychogenne, hipoglikemia i zatrucię.

Review

W podziale omdleń w oparciu o podstawy patofi-
zjo\ogiczne wyróżnia się: neurogenny odruchowy zes-
p oł omdleniowy, omdlenie orto sta ty czne, zablr zęnia
rytmu serca, organicznąchorobę serca lub serce płuc-
nę otaz zespoĘ podkradanta (2).

Do utraty przytomności prowadzic może czasaml
więcej niż j eden mechanizm patofizj o1o giczny przed-
stawiony powyżej. Wykazano, ze w niektórychprzy-
padkach zaburzęnta rytmu serca mogą prowadzić do
odruchowej reakcji neufogennej i dopiero w ten spo-
sób stać się przyczyną omdlenia (3).

Pewne elementy z wywiadu pomagajązróznicować
omdlenie od epizodu utraty przytomności w przebie-
gu napadu padaczki, W napadach padaczki drgawki
występuj ą j ednocześni e z ltratą świadomo ści. W in-
nych przypadkach kurcze mięśniowe wyprzedzają
omdlenie o kilka sekund. Przygryzienie języka jest
charakterystyczne dla padaczki, natomiast oddanie
molzuw czasie incydentuutraty świadomości nie ma
znaczęnia w różnicowaniu (2).

Neurogenny odruchowy zespoł omdleniowy stano-
wi grupę zablrzeh, ktorych wspolnym podłożem jest
wyzwalanie odruchu prowadzącego do bradykardii
(składowa sercowa) i rozszerzenia naczyh obwodo-
r,vych (składowa naczyniowa).Udział obu tych skła-
dowych w patogenezie omdlenia jest różny u róznych
chorych, czasaml dominuje bradykardia, czasami
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wazodylatacja, czasami obie w podobnym stopniu są
odpowiedzialne za spadek przepłyrłu mózgowego. Do
odruchowych zespołów omdleniowych zaltcza się:
omdlenie w azow agalne, ze sp ół zatokt tętnicy szyj nej,
omdlenie sytuacyjne, neuralgię nerwu j ęzykowo-gard-
łowego lub trójdzielnego,

Omdlenie wazowagalne ma miejsce wówczas, gdy
przyczynąjest strach, silny ból, stres emocjonalny,
zabieg lub u ludzi zbyt dfugie przebywanie w pozycji
stoj ąc ej . Zwykle j e s t p opr ze dzone nudno ś ciami, pota-
ml, zaburzeniami widzenia i sĘszenia. Podstawąroz-
poznanla omdleń wazowagalnych w medycynte czŁo-
wieka jest wywiad, a wykonanie testu pochyleniowe-
go jest rzadko zalecane (w wypadkach nawrotowych
omdleń przy niejasnym obrazie klinicznym, przy nie-
powodzeniu leczenia - w celu j ego skorygowanla oraz
u osób z wysokim ryzyktem ze wzglęól na wykony-
wany zawód lub doznany urazw przebtegu utraty świa-
domości) (13). Prawdopodobnie predyspozycję do tego
schorzenia mają psy brachycefaltczne (12). U zwie-
rząt wykonanie tesfu pochyleniowego jest niemozli-
we z powodu fizjologlcznlę innej pozycji ciaŁa (tylko
człowiek ma p ozy cj ę spionizowaną). Do diagno styki
omdleń wazowagaĘch w weterlmarii wykorzysĘwa-
ne są proby stymulacji nerwu błędnego, np. ucisk na
gałki oczne lub próby przestraszenia zwierzęcia nie-
spodziewanym głośnym dźwiękiem.

Omdlenie sytuacyjne występuje podczas lub bezpo-
średnio po oddaniu moczll, stolca, kaszlu, poĘkaniu,
związane może być z graniem na instrumentach dę-
tych, podnoszeniem ciężarów, posiłkiem lub nagĘm
zaprzestaniem wysiłku ftzy czne.go, Omdlenie takie
rozpoznaje sięnapodstawie wywiadu. U ludzi pomoc-
ny w ustaleniurozpoznania możę być dodatni wynik
tesfu pochyleniowego, jako potwierdzenie skłonności
do występowania reakcj i neurokardiogennych (2).

Zespół zatoki tętnicy szyjnej to występowanie
omdleń na skutek ucisku w miejscu rozwidlenia tętni-
cy szyj nej wspólnej, który prow adzi do odruchowego
zwolnienia częstości serca i/lub obwodowej wazody-
latacji. Łuk odruchu zzatokttętnicy szyjnej składa się
z r amienta do śro dkowe go (p obud zęnia z mechanore -

c eptorów są przewodzone do o środków r dzenia przed-
h"rżonego) otaz z ramienia odśrodkowego (pobudze-
nia biegnąprzeznęrw błędny i zwoje przywspółcnll-
ne do węzła zatokowego i przedsionkowo-komorowe-
go otaz poprzęz włókna współczulne do serca i na-
czyń krwionośnych). W zyciu codziennym do przy-
padkowego mechantcznego ucisku zatok tętnic szyj-
nychmoze dojść w czasię silnego skrętu głowynabok,
a l lldzi podczas zapinanta ciasnego kołnierzyka.
U psów może dochodzić do tego typu omdlenia pod-
czas zabas*ry (podskoki, łapanie w locie plŁeczkt, pa-
Ęka) or az przy s ilnym c i ągni ęc iu właś c i ci e l a za smy cz
i obrozę. W diagnostyceróżntcowej wykorzystuje się
masń zatoktętnic szyjnych, który powinien być wy-
konywany zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej
pacjenta (4, 5). U zwierząt ten test jest często tlżywa-

ny do diagnosĘki omdleń zarówno z powodu prosto-
ł jego wykonania, jak i przydatności w diagnostyce
róznicowej omdleń,

Omdlenie orto statyczne j e st następ stwe m zabur zo -
nej cąmności układu autonomicznego (pierwotne lub
wtórne zespoĘ niewydolności autonomicznej) i/lub
zmniejszonej objętości krwi krązącej (krwotok lub
odwodnienie). Wówczas pionizacj a, ktorej fizjologicz-
nie towarzyszy u człowieka przęmlęszczenie około
700 ml krwi do naczyh żylnych kohczyn dolnych
i miednicy mńej, pr ow adzi do spadku perfu zj i mózgu
i omdlenia. Do ortostatycznego spadku ciśnienia tęt-
niczego krwi i omdlenia doprowadzić możę stosowa-
nie leków hipotensyjnych lub spadek objętości krwi
krązącej wywołany przez krwotok, biegunkę lub cho-
robę Addisona, Omdlenie w przebiegu hipotonii orto-
statycznejmożebyćpierwsrymobjawemschoruehza-
grażającychĘciu,takich jak:krwotokzĘlakowprze-
łyku, krwotok z wrz o du żołądka lub dwrrnastni cy, p ęk-
nięcie ciĘy pozamacicznej, śledziony lub pęknięcie
tętniaka aorty brzusznej,U psów ten typ omdleń wy-
stępuje stosunkowo rzadko z powodu odmiennej od
człow ięka fizj olo gic znej p o stawy c i ała. W me dycyrri e
weterynaryjnej diagnostyka zespołów ortostaty czny ch
jest ograniczona do wywiadu.

Łagodną formą przewlekłej niewydolno ści układu
autonomicznego jest posturalna ortostatyczna tachy-
kardia (POTS). Charakteryzuje się ona przyspiesze-
niem rytmu serca po przyjęciu pionowej pozycji ciała
z wystąpieniem objawow jej nietolerancji.

Rzadkim powodem omdleń w pozycji stojącej jest
spadek przepĘwu Wwi przez mozg) przy prawidło-
wych obwodowych parametrach hemodyn amiczny ch.
Mozna wówczas stwierdzić spadek przepływu krwi
pr zez naczynta mó zgowe pt zy p omocy sp ecj ali stycz-
nych badań diagnostyc zny ch.

Zablrzeniarytmu sefca, zarówno tachyarytmie, j ak
i bradyarytmie, prowadzić mogą do spadku rzutu mi-
nutowego serca poniżej wartości koniecznych dla
ufi zymaniaprawidłow e go przepĘwu móz g owe go ( 1 ).
Klinicznie omdlenia w przebiegu arytmii serca cha-
rakteryzlĄą się nagłym początkiem, bez wcześniej-
szych obj awów zwiasfunowych (prodromalnych) lub
zbardzo krótkim czasem ich trwania. Chory nie bę-
dąc w stanie przyjąćbezpiecznej pozycji ctaŁa,może
upadając doznaćurazu. Drugim objawem, ktory prze-
mawia za arytmicznym podłozem omdlenia jest wy-
stępowanie kołatania serca przed omdleniem, co jest
jednak objawem niespecyfi cznym, gdyż związane
mozebyóztachykardtąprzedomdleniemwazowagal-
nym. Do schorzeń, w których przebiegu możę wystą-
pić omdlenie zalicza się: chorobęwęła zatokowego,
bloki przedsionkowo-komorowe, częstoskurcze komo-
rowe (wywołane np, zablrzentami elektrolitowymi),
o gniskowe często skurc ze z dr o gt o dpĘwu prawej ko -
mory częstoskurcze w zęspole dh,rgiego QT lubzes-
pole Brugadów, napadowe częstoskurcze nadkomoro-
we w przebiegu ogniskowego częstoskurczu przed-



sionkowego, nawrotnego częstoskur czu przedsionko-
wo-węzłowego, nawrotnego częstoskurczu przedsion-
kowo-komorowego, incydenty migotania przedsion-
kóq zwłaszczavl chorych z obecnością drogi dodat-
kowej (u ktorych nie ma ochronnego wpĘwl łącza
przedsionkowo-komorowego na często ść przew odzo -
nych do komór pobudzeń przedsionków) (6, J,9, I0,
14-18, 20,28). Pewne rozpoznanie omdlenia w prze-
biegu zablrzęń r}.tmu serca mozna postawić jedynie
wówczas, gdy w trakcie monitorowania EKG !\rystą-
piąarytmie sefca, którym towarzyszy omdlenie.

W diagnostyce choroby węła zatokowego wyko-
rzystuje się spoczynkowe badanie elektrokardiogra-
ftczne, ambulatoryj ne ho lterowskie monitorowani e
EKG, próbę wysiłkową atropinową i badanie elektro-
ftzjologtczne. Za arytmicznym tłem omdlenta może
przęmawlać obecność wydłlżonego odstępu QT,
cechy preekscytacji, fale epsilon oraz dodatkowe po-
budzenia komorowę w spoczynkowym badaniu elek-
trokardiograftcznym.

Wynikami pr zemaw iającymi za r o zp o znani em cho -
roby węła zatokowego jest bradykardia zatokowa,
bloki zatokowo-przedsionkowe, brak odpowiedniego
przyspieszenia rytmu serca w czasie próby wysiłko-
wej czypo podaniu atropiny, wydłuzone czasypowTo-
tu rytmu zatokowego (8,22). Prawidłowe wyniki tych
b adań nie wykluczaj ą defi nitywnie choroby w ęła za-
tokowego. Często choroba werzŁa zatokowego nakła-
da się na inne zablrzenia, takie jak zespół nadwrażIt-
wej zatoki tętnicy szyjnej lub omdleniawazowagalne,
Napadowe bloki przedsionkowo-komorowe jako pod-
łoże omdleń stanowią trudny problem diagnostyczny.
Zmianamiprzemawiającymizaistnieniemarytmicz-
nego tła omdlenia w przebiegu bloku przedsionkowo-
-komorowego j est stwierdzenie bloku przedsionkowo-
-komorowego II stopnia typu Mobitz II, bloku przed-
sionkowo-komorowego III., naprzemiennego bloku
prawej i lewej odnogi pęczkaHisa (wydłużęntę czasu
HV powyżej 100 msek. lub występowanie bloku po-
niżejpęczka Hisa w czasie spontanicznego rytmu ser-
ca lub w czasie stymulacji przedsionków) (25). Próba
wysiłkowa jest diagno sĘcznadla napadowych blokow
przedsionkowo-komorowych jako podłoża omdleh,
j e śli prowa dzi do "wystąpienia bloku przedsionkowo -

-komorowego II stopnia typu Mobitz II lub bloku
przedsionkowo-komorowego III. nawet bez objawów.
W przypadku podejrzenia napadowych częstoskur-
czów komorowych jako podłoza utrat świadomości po-
mocne może być wykonanie badania elektrofizjolo-
gicznego,w którym wyindukowanie utrwalonego j ed-
noksżahnego częstoskurczu komorowego przemawia
za arytmtcznym tłem omdlenia, natomiast wyzwole-
nie migotania komór, częstoskurczu wielokształtnego
i nieutrwalonego częstoskurczu j ednoks ztałtnego sta-
nowi niesp ecyftcznąreakcj ę na badanie elektrofi zj o-
logiczne (23). Napadowe tachyarytmie nadkomorowe
mogą równi eż prowadzić do utraty świadomoś ci, gdzie

podłozem omdlenia możę być spadek rzltlusercaoraz
wyzwolenie reakcj i wazowagalnej ( 1 2).

Do wystąpienia omdleń u pacjentów z rozruszni-
kiem prow adzic mo gą zabur zenta c zynno ś ci sztucz-
nego s§mulatora serca (21). Zv,ryklebardzo pomoc-
nym badaniem w ocenie funkcji sztucznego sĘmula-
tora serca jest ambulatoryjne monitorowanie EKG.
Najczęściej jednak konieczna jest kontrola czynności
sztucznego rozruszn7ka serca. Do omdleń prowadzic
mo gą r ówntęż zaburzenia czynno ści kardiowertera
defibrylatora.

Do utraty świadomości w przebiegll zaburzeńryt-
mu serca prowadzió możę stosowanie leków !\ydłu-
żających odstęp QT (mogą one prowokować często-
skurcze komorowe), lekow blokuj ących receptory beta-
adrenetgiczne, werapamilu lub diltiazemu. Mogą one
doprowadzić do wystąlienia bradyk ardli zatokowej lub
bloków przedsionkowo-komorowych, zwłaszcza jeśIi
są stosowanełącznte.

Organiczna choroba serca lub serce pfucne mogą
prowadzic do utraty świadomości z powodu ograni-
częnia wzrostu rzutu serca na skutek upośledzonej
sprawności serca (spadku jego kurczliwości) lub ist-
nienia przeszkod mechanicznych na drodzę przepĘ-
waj ącej krwi, Omdlenia występuj ące w czasie zmlany
pozycjt ciała wskazlją na mechaniczną przeszkodę
w sercu okresowo upośledzającąprzepŁyw krwi (guzy
serca, zakrzepy). Do innych schorzeń, w których prze-
biegu mogąwystąpić omdlenia należą: wady zastaw-
kowe serca, świezy zawałmięśnia serca lub ostre nie-
dokrwi eni e mi ęśni a s erc a, a tabe śIlzak pr zeds i onka,
ostre rozwarstwienie aorty, choroby osierdzia, w tym
tamponada osierdzia, zator tętnicy płucnej i nadciśnie-
nie płucne (1,II,2I).

Or gantc zne choroby s er c a zw iązane z utrudni eni em
odpływu Wwt z komory w których przebiegu może
wystąpić omdlenie, to kardiomi opatia przerostowa oraz
stenoza aorta|na (I, 21). W toku postępowania dtag-
nostycznego kluczowąrolę odgrywa fu badanie echo-
kardiograficzne.

Niedokrwienie mięśnia serca jako podłoze omdle-
nianaleĘ przyjąć wówczas, gdy omdlenie wystąpiło
w czasie wysiłku, było poprzędzone bólem w klatce
piersiowej lub w zapisie EKG stwierdzono cechy nie-
dokrwienia. B adaniami dodatkowymi są: spoczynko-
we badanie EKG, próba wysiłkowa i koronarografia.
Choroba niedokrwienna mięśnia sercowego występu-
je u psow rzadko,ponieważ rzadko spotyka się choro-
by naczyil wieńcowych. Główną przyczyną niedo-
krwienia miokardium urydają się raczej tachykardia
i przerost mięśnia komor w przebiegu chorób serca.

Przy zatorowości pfucnej omdlenie często wystę-
puje podczas wysiłku, W obrazie klinicznym zwykle
dominuje dusznośó. Badaniami, które można wyko-
nać dla potwierdzenia ro zpoznania są gazometria, stę-
zenie produktów degradacji fibrynogenu, USG serca,
tomografia komputerowa spiralna klatki piersiowej
i scyntygrafiapłuc.



Kolejną przy czynąomdleń mogą być zespoĘ pod-
kradania. Mogąone prowadzic do wystąpienia omdle-
nia podczas wykonywania pracy koń czynągórrlą(przł
zablokowaniu dopływu krwi do tętnicy podobojczy-
kowej). Podłozem Ęch zablxzeń są nvykle zmiany
miażdĘcowewnaczyniach,choćprzycTpąmogąbyó
równiez zmiany pourazowe lub zapalne tętnicy pod-
obojczykowej.

Podsumowując można stwierdzić, że wśród wielu
postaci utraty przytomności omdlenia są przy czyno -
wo zwtązanę z zaburzęnięm prŻepł}wu l<rwi przez
o śro dkowy układ nerwowy. P oza p r zyp adkami j awnej
choroby serca, zaburzefi przewodnictwa przedsionko-
wo-komorowego oraz hipotonii ortostaty cznej, diag-
nosĘka etiologiczna omdleńjest trudna i wymagapoza
dokładnym zębranięm ukierunkowanego wywiadu
wykonania szeregu badafi dodatkowych. Pozwala to
na ograniczenie gnlpy,,omdleń o niejasnej przyczy-
nie" do kilku-kilkunastu procent badanych chorych.
W grupie tej dominują najprawdopodobniej skąpo-
objawowe zespoĘ padaczkowe, omdlenia psychogen-
nę otaz napadowe bloki przewodzenta przedsionko-
wo-komorowego.
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Książka lkazała się nakładem Międzynarodowego
Biura ZdrowiaZwierząt (OIE) w Paryhl jakotom23 prze-
glądów naukowych i technicznych tej organizacji. W jego
treści zawarte jest 21 referatóW opracowanychprzez zes-
poły czołowych światowych specjalistów z zaklesu cho-
r ób zakażny ch zw ierząt.

Ksiązka poświęcona jest nowym chorobom wywoływa-
nymprzez pojawiające się w ostatnich latach czynniki pa-
togenne.

Nowoczesne metody rejestracji i wymiany informacji na
całym Świecie umożliwiają dobre rozeznanie nt. rozprze-
strzeniania i pojawiania się nowych chorób. Stwierdzono,
ze w ostatnich dekadach pojawiaĘ się każdego roku nowe
lub nawracające choroby, w większości zakaźne o charak-
terze epidemicznym, Stwierdzono także, że ok.7 5Yo znich
to zoonozy, przenoszone ze zwierza! na ludzi lub odwrot-
nie. Jest to znamienne zjawisko ostatnich lat, w kazdym
razie dostrzezone dopieTo tęTaz. Ksiązka jest prezentacją
dobrej, a co bodaj najważniejsze, nowoczesnej wiedzy.
War1o zapoznać się z jej treścią. Mozna takżewyrazić sło-
wa :uznania dla OIE, że podejmuje tak cenne inicjatywy
organizowania sesji nt. emerging zoonoses, jak i wydaje
opracowania poŚwięcone tym problem.

Edmund K. Prost


