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Summary

The mean electrical axis is the direction of the electromotorary power of the heart in a particular moment
of electrica| space creation. According to literature on the subject the mean electrical axis and the amplitude
of R wave may change depending on the various degrees of pathological status and different body positions.
The aim of this study was to exańine whether there exist statistically meaningful differenceg in the direetion
of the mean electrical axis and amplitude of R wayes in different physicat positions in hęalthy dogs and dogs
suffering from respiratory disordeis, cardiomegaly and with abdominal hypertension. The research material
comprisód 60 dogŚ of different breeds, sex and age - patients of the Clinic for Horsęs, Dogs and Cats of the
Facu|ty of Veterinary Medicine of the Agriculture University of Wroclaw as well as the Private "Elwet"
Animai Clinic in Waisawa. The ECG recordings were carried out in 3 body positions: sta itting and
lying on the right side. The mean electrical axis and amplitude of R wave§ from lead il were ćd in each
or tńe positioni. The collected data was submitted to a statistical study using the U Mann_,Whitn-ey test and
T-student test. The body position of dogs did not change the m,ean electr:ical axis and amplitude of R wave in
lead II of ECG.
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Srednim wektorem elektrycznym serca (SWES)
określany jest kierunek przebiegu wektora siĘ elek-
tromotorycznej serca w wybranym momencie powsta-
wania pola elektrycznęgo. Znaczęnte prakĘczne ma
oś zespołu QRS, czyli uśredniony wektor depolaryza-
cji komór. Prawidłowy przebiegtego wektora u psów
mieści się w zakresie 40-100' i jest okreśIony przez
s tandardy b adania e 1 ektro kard io gr aftczneg o dl a zw 1ę -

rzątw pozycjileżącej na prawym boku (1, 2, 7). Nor-
ma amplitudy załatlka R zespołu QRS w odprowa-
dzeniu II wynosi do.2,5 mV i jest przylęta dla tej sa-
mej pozycj i ciała. Srędni wektor elektryczny serca
i amplituda zała,nka R mogą ulegać zmianie w róż-
nych stanach chorobowych, ale stan zwierzęcia nie
zawszepoTwalanaułożeniepacjentawzalecane jprzez
różny ch autorów pozy cji ( 1 -7).

Celem badań było określenie wpływu uło żenta (po-
zycjt) zwlęrzęclapodczas EKG na przebiegu średnie-
go wektora elektrycznego serca i amplitudy zaŁamka
R u psów zdrowych oraz ze zmianami chorobowymi

układu oddechowego, z powiększeniem serca i ze
zwiększonym ciśnieniem w jamie brntsznej.

Matedał imetody
Badania przeprowadzollo na 60 psach (35 suk, 25 sam-

cow), w wieku średnio 7 ,3 |at i masię ciała średnio 19,1 kg,
pacjentowAmbulatoriumKliniki Chorób Koni, Psow i Ko-
tów Katedry Chorób Wewnętrznych i Pasozytniczych Wy-
dziaŁl Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we
Wrocławiu oraz pochodzących z prywatnej leczntcy dla
zwlerza!,,Elwet" w Warszawie. U każdego pacjenta przed
badaniem kardiologicznym przeprowadzano wywiad i ba-
danie kliniczne. Zapls EKG wykonyrvano w trzechpozy-
cj ach ciała zwierzęcia: stoj ącej, siedzapej i leżącej na pr a-

wym boku. B adanie wykonr]vano za pomocą j e dnego z ap a-

ratów: Multikard E-30, BTL-OB SD, Schiller AT- 1 lń Aspel
AsCARD-BS. Nie stosowano środków do farmakologicz-
nego uspokaj aniazwierza! które mogłyby znaczącowpły-
nąć na obr az krzywej EKG. Na podstawie b adania klinicz-
nego i badań dodatkowych psy podzielono na 4 grlpy.



Pierwszą stanowią psy zdrowe
grupa kontrolna, drugą psy zę
schorzeniami układu oddechowe-
go, trzecią- zwietzęta z powięk-
szonym Sercem, a czwartą zę
zwiększonym ciśnieniem w jamie
brzusznej. Rozpoznanie chorób
układu oddechoweg o, np. zapada-
nia tchawicy, ropnego zapalenta
oskrzeli, zapaleniapłuc lub pĘnu
w jamie opłucnowej potwierdza-
no badaniem RTG i ewentualnie
badaniem endoskopowym. Po-
większenie serca diagnozowano za
pomocą RTG klatki piersiowej
w pozycji bocznej i grzbietowo-
-brzlsznej oraz badaniem echo-
kardiografic znym. Choroby powo-
dujące wzrost ciśnienia w jamie
brzusznej (znaczne powiększenie
wątroby lub śledziony, wodobrzu-
sze tła wątrobowego) Tozpoznawa-
no na podstawie wyników bada-
nia ultrasonograficznego j amy
brzlsznej i badaniapĘnu otrzew-
nowego.

Dlakażdej zpozycji ciała obli-
czono średni wektor elektryczny
serca oTaz amplitudę załamka R
z odprowadzenia II. Zgromadzone
dane zostŃy poddane opracowa-
niu statystycznemu plzy pomocy
testów t-Studenta i U-Manna-
-Whitneya. Przyjęto poziom istot-
ności p < 0,05.

Wyniki iomówienie
Nie wykazano statysĘczrych

rożnic w przebiegu średniego
wektora elektrycznego serca
w badanych trzech pozycjach
clŃa l psów zdrowych. Wek-
tor ten wahał się w grantcach
od46,9-48,6 stopni i mieścił się
w zakresie norrny (I, 3-5,7).
Amplituda zńanka R wyniosła 1,45-1,58 mV i rów-
niez mieściła się w normie (1, 3-5, 7). W grupie zwlę-
rząt z chorobami układu oddechowego oś serca prze-
sunęła się w prawo i wyniosła 50,2-63,5 stopni, zaś
amplituda R 1,0-1,1 mV. U psów z powiększonym
sercem stwierdzono przesunięcie osi elektrycznej ser-
ca w lewo (26,6-3 5,6 stopnia), a amplituda załamka R
wyniosła I,32-I,43 mV. W grupie psów ze zwiększo-
nym ciśnieniem w jamie brzusznej odnotowano istot-
nie staĘsty cznązmianę kierunku siĘ elektro motory cz-
nej serca w pozycjileżącej na prawym boku w stosun-
ku do pozostvłych dwóch pozycji(45,2-60,4 stopnia).
Amplituda załamka R nie zmieniała się po zmianię
pozycji clała i wyniosła I,35-I,39 mV, Największe

różnicę w przebiegu średniego wektora elekĘcznego
serca we wszystkich badanych ułożeniach ciała stwier-
dzono pomiędzy grupąpsow z powiększonym sercem
a grupą ze zwiększonym ciśnieniem w jamie brzlsz-
nej (ryc. 1). Istotne statystycznieróżnicę w kierunku
osi zaobserwowano w pozycji stojącej pomiędzy gru-
pą kontrolną a psami z powiększeniem serca, atakże
w pozycjileżącej pomiędzy grupąkontroląa psami ze
zwiększonym ci śnieniem w j amie br zusznej, P ozy cja
ciała zwięrzęcia nie wpĘwa istotnie na kierunek śred-
niego wektora elektrycznego serca u mvierząt zdro-
wych. Wpływ pozycji ciała zaznacza się w grupie
zwierząt chorych. W przypadku psów z grupy czwar-
tej wektor ulegał istotnej zmianie w pozycji leżącej na
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Ryc. 1. Sredni wektor elektryczny serca w poszczególnych grupach psów
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Ryc. 2. Amplituda załamka R w badanych grupach psów



prawym boku (60,4o), w porównaniuz dwiema pozo-
staĘmi pozy cjami (45,2-46,3"). U psow z powiększe-
niem i niewydolnością serca kierunek osi serca pra-
wie nie ulega zmianie (26,6-35,6"). Najwyższąamplt-
fudę załamka R zanotowano w grup i e kontro lnej (I,4 5 -
-1,58 mV) i u psów z powiększonym sercem (1,31-
-1,43 mV), ale mieściła się ona w normie, podobnie
jak w pozostĄch grupach. Róznice statystyczne am-
plitudy R zauw ażono pomiędzy grupą kontrolną a psa-
mi z chorobami układu oddechowego (ryc. 2).

Kierunek przebiegu osi serca jest jednym z istot-
nych elementów umozliwiających ocenę zapisu EKG.
Większo ść p ozy cji pi śmiennictwa po daj e nofmy opra-
cowane dla psów badanych w pozycji leżącej napra-
wym boku (I, 2, 7). Część psów zle toleruje takie
ułożenie ciała albo z powodu strachu (ruchy obronne
uniemo żliw iaj ąc e wykonanie czytelne go zapisu), alb o
z p owodu b ar dzo złe go stanu kliniczne go (obrzęk płuc,
masylvne wodobrzusze). Wtedy badanie EKG wyko-
nyvvane jest w innej pozycji. Zachodzi więc wątpli-
wość, czy zmlanavłożęnia cińanie wpływa istotnie
na kszt ah kr ryw ej EKG, a szcze gólnie na pr zeb ie g o s i
elektrycznej serca i amplifudę załamków R. Z wyko-
nanych badahwynika, że wpływ ten nie j est óńy. Za-
zl7aczasięwyraźniej Ęlko upsów cięzko chorych. Naj-
większe różntce w przebiegu osi serca występowały
w grupie psów, u których doszło do wzrosfu ciśnienia
w jamie brzasznej. U nich oś w pozycji na praw;rm
boku istotnie przemieszczała się w prawo, choć mimo
to nie przekraczńa górnego zakresu nofmy. Tapozy-
cja ciała była jednak bardzo źle tolerowana przez te
psy, gdyż powodowała nasilenie objawów niewydol-
ności krązeniowo-oddechowej, U psów z powiększe-
niem serca najczęstszą przy czynąchoroby serca była
niedomykalność zastawki dwudzielnej, powodująca
powiększen te t przeciĘenie lewej komory oraz lewe-
go prze ds ionka. Elektrokar dio gr aftcznym wyraz em

Ęch zmtan powinno być przemieszczenię osi serca
w lewo i wzrost amplitudy załamka R. W tej grupie
psów pozycja na prawym boku okazała się najmniej
prry datna,poniewaz niewielkie chorobowe przesunię-
cia osi sercaw lewo mogąbyć maskowaneprzęzzmla-
nę połozenia serca w prawo w klatce piersiowej wy-
wołaną p oz y cj ą ciała. T a zalężno ść j e st mniej wido cz-
na u psów zę znacznąkardiomegalią u których serce
nie ma mozliwości zmtanpozycji. Nie zaobserwowa-
no znaczącego wzrostu amplitud zńan,ków R mimo
powiększenia serca, co mogło być spowodowane tłu-
mieniem prądów czynnościo!\ych serca związanym
z obecnością pĘnu w worku osierdziowym l trzech
osobników lub występującą u większości psów o§-
łością a także zwiększoną powietrznością płuc (ro-
zedma starczapłuc). Psy w tej grupie byĘ najstarsze
w porównaniu z pozostaĘmi grupami (średnia wieku
10,35 roku).

D o datkowo p o dj ęto prob ę analizy wpĘwu szeroko ś -

ci klatki piersiowej na możliwość zmiany wektora,
spowodowanej przemięszczaniem się serca w klatce

piersiowej. Jednakże psy o wyrńnie wąskiej i szero-
kiej klatce piersiowej stanowiĘ niewielki odsetek ba-
danych pacj entow Wstępne spostrzezenia pozw alają
stwierdzió, że u psów z szerokąklatkąpiersiową (bok-
sery shi-tzu, jamniki o szerokiej klatce) istnieją nie-
znacznie większe różntce w przebiegu wektora, niz
u psów z typowąszerokością klatki piersiowej, Nie-
wielka liczbatych psów nie pozwala na wyciągnięcie
j e dno znacznych wni o sków.

Podsumowuj ąc .wyniki badań można stwierdzic, że
pozycjaciała w czasiebadaniaEKG u psow zdrowych
i z chorobami układu oddechowego, powiększeniem
serca oraz ze mviększonym ciśnieniem wjamiębrzusz-
nej nie wpływa istotnie na kierunek średniego wekto-
ra elektrycznęgo serca i amplitudy załarlka R w od-
prowadzeniu II u psow, bez względll na rodzaj scho-
rzenia.
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Krowy rasy rodzimej (nkone i nrli) oraz krzyżówki (rrkone 
^ 

jersey i tuli x
jersey) w wieku 2-6 lat ohzymywały różne dawki pokarmowe, dietę kontrolną

i dietę wzbogaconą w l 4% białka surowego w dawce 2 kg/zwierzę, Poziom pro-

gesteronu określono w mleku trzykrotnie w ciągu tygodnia w okresie od 10 dni
do 200. dnia po wycieleniu. Masę ciała i kondycje zwierząt określano co 2 ty-

godnie. Częstotliwość zajścia w ciążębyła statystycznie istotnie wyższa u krzy-
żówek niż u krów rasy rodzimej, a utratę ciąży po 30 dniach po zacieleniu stwier-

dzano u wyższego odsetka krów rasy rodzimej antżeli,lkrzyżówek. Tylko pier-

wiastki rasy rodzimej z gllpy otruymującej wzbogaconą karmę traclły clĘe,
podczas gdy krowy krzyżówki były wieloródkami i nie otrz}m},vvały kalmy wzbo-

gaconej Masa ciała krów rasy rodzimej była wyższaniżWzyżówek niezależnie

od diety. Masa ciała krów karmionych paszą wzbogaconą była wyższa niż krów
kontrolnych niezależnie od rasy. Średnia wydajność mJeka krów była niska, ale

jednak była ona statystycznie istotnie wyższa u krów krzyżówek niż u krów rasy

rodzimej. 
G.


