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Szívzörejekkel és ritmuszavarok gyakran találkozunk sport- és 
versenylovakban

 teljesítményre gyakorolt hatás

 hasznos élettartamra gyakorolt hatás

 ló és lovas vagy hajtó biztonságának megítélése 

 adás-vételi vizsgálat során 

 más és más jelentőséget nyernek a ló korának vagy a terhelés 
mértékének függvényében



 gyakoriak a fiziológiás zörejek és ritmuszavarok

 a fiziológiás elkülönítése a kórostól, vagy a feltételezetten 
kórostól a legtöbb esetben már egy egyszerű fizikális vizsgálattal 
is lehetséges 

 zörejek, mely regurgitatió-ból erednek és ennek ellenére 
gyakorlatilag ártalmatlanok

 ritmuszavarok, melyek ugyan nem fiziológiásak, de az adott 
terhelésnél vagy az adott előfordulási gyakoriság mellett nincs 
nagyobb jelentőségük

 elkülöníteni azokat a hallgatózási leleteket, melyek huzamosabb 
idejű fennállás esetén súlyosabbakká válhatnak vagy további 
elváltozásokra vezetnek

 felismerni azokat a jeleket, melyek arra utalnak, hogy a szívhiba 
jelentős hemodinamikai zavarokat okoz



Kockázatértékelés

 hallgatózásos és tapintásos vizsgálat 

 echokardiográfia, elektrokardiográfia (EKG), pulzusmérés 

 terheléses

 laboratóriumi vizsgálatok (pl. troponin)

 a leleteken kívül figyelembe vesszük még
 állat kora

 állat korábbi teljesítményét

 lóval szemben támasztott követelményeket és a tulajdonosi 
elvárásokat

pulzus: 10 perc 60>
pl. ügető 85>5perc



Nem lovagolható:

 pulmonaris hypertensio (PHT)

 szívelégtelenség (CHF)

 komplex vagy malignus kamrai 
ritmuszavarok

Rossz prognózis:
 szívüregek átépülése (kitágulás), diszfunkciója

 másodlagos arrhythmiák megjelenése

 nagyerek tágulata



Szívzörejek

 Szisztolés, baloldali:

áramlási (fiziológiás) zörejek, a leggyakoribb hallható zörejek

mitrális regurgitatió: kóros vagy sem?

 Szisztolés, jobboldali:

tricuspidalis regurgitatio: kóros vagy sem?

kamrai sövényhiba: probléma vagy sem?

 Diasztolés (mindkét oldal)

kamrai telődés (fiziológiás), áramlási zörej

aorta regurgitatio: probléma vagy sem?

pulmonalis regurgitatio



Szívzörejek 
előfordulása



Ló szívhangok
szívhang eredet PMI minőség

S1

A-V billentyű
záródása, AO 
billentyűk nyílása, 
vér a nagy erekbe 
áramlik

L apex leghangosabb

S2

félhold alakú 
billentyűk 
záródása, A-V 
billentyűk nyílása, 
hirtelen lassuló 
véráramlás

L bázis
hangos, de 
rövidebb mint S1

S3
a gyors kamrai 
telődés vége

L apex
egész halk, még az 
S2-nél is mélyebb

S4
pitvari kontrakció 
okozta áramlás a 
kamrába

L bázis
S1nél jóval 
halkabb, puhább



Szisztolés, 
baloldali

Fiziológiás, áramlási zörejek

PMI: AO felett

 soha nem fedi a szívhangokat

 ált. 3/6=>

 lehet átmeneti, pl. kólikás ló



Szisztolés, 
baloldali

Mitrális regurgitatio

közép-késői crescendo: enyhe
 nincs jelentősége – kétévente kontroll

 gyakori bármilyen sportlóban

pansystoles, 3/6<, nagy kisugárzás, fiatal, nyugalmi magas pulzus 

vagy ritmuszavar – echo és EKG

 átnyúlhat diasztoleba: 3. szívhang felerősödése, gyors korai telődés (ingavér)

 összekeverhető: kiáramlási (funkcionális) zörej korai decrescendo

 rendszeresen ellenőrizzék: HR és ritmus  

 kontroll ha abszolút arrhythmia vagy HR nő

 leggyakrabban vezet teljesítménycsökkenésre és szívelégtelenségre

Következmény
 heveny/túlheveny billentyűelégtelenség: ínhúrszakadás, szívelégtelenség

 bal pitvar tágulat, visszaáramlási eróziók, pitvarfibrillatio (AF)

 másodlagos MR

 pulmonalis hypertensio (PHT)



Szisztolés 
baloldali és 
jobboldali

Kamrai sövényhiba (VSD)

 leggyakoribb

örökletes vagy magzati károsodás (tenyésztésből ki)

 ált. perimembranózus a tricuspidalis billentyű alatt

 tünetek ált. idősebb korban
 VSD méretétől függ (2,5cm>: ártatlan, 2,5cm<:bal-jobb sönt, 4-7cm 

Eisenmenger szindróma: jobb-bal sönt, söntön keresztüli áramlási sebesség: 
4m/s<)

 szisztolés, 3-6/6, bal és jobb 3.-5. bk., szívtájéki 
rezgés

következmény: balszívfél méretek
 ritmuszavar: AF

 MVI, PHT

 szívelégtelenség

kontroll: évente



Szisztolés 
baloldali és 
jobboldali



VSD

Kamrai 
sövényhiba



VSD

 defekten keresztüli áramlási sebesség:>4.5 m/s , restriktív – jó kórjóslat?

 defekt mérete: 2,74 cm

 bal kamra tágulat

 teljesítménycsökkenés



Diasztolés, 
baloldali

Aorta regurgitatio

 gyakori melléklelet idősebb lovakban: ált. nem probléma 
(degeneratív, prolapsus)

 10 év>, erőteljes, peckelő pulzus: kamrai térfogat túlterhelés

 holodiastoles, 3-6/6, balold., a. carotis alsó nyaki szakasz

 következmény
 hypertrófia, MR, bal pitvartágulat, AF

 koronáriák vérellátása romlik, kamra fali hypoxia, kamrai 
ritmuszavarok (PVC), hirtelen elhullás terhelésre – lovaglás 
kérdéses 

 terheléses EKG, Holter – korai kamari depolarizációk

 vérnyomásmérés: 60 Hgmm<

 fél év múlva kontroll, majd lehet évente, két évente

 tulajdonos: HR, ritmus



Aortainsuffitientia AR



Szisztolés, 
jobboldali

Tricuspidalis regurgitatio

 gyakori versenylovakban (jelentősége nem tisztázott, nincs)
 nincs strukturális elváltozás, nincs hemodinamikai elváltozás

 holo-/ pansystolés, 1-6/6

 másodlagos: MR+PHT vagy súlyos légzőszervi betegség

 ha a jet sebessége 3,5 m/s< PHT valószínű – baloldali szívbetegség 
vagy cor pulmonale

 ritkábban mint MR, de lehet AF, CHF



Ritmuszavarok

 Fiziológiás: vagotonia

Kóros: cardialis/extracardialis
 „mert a ló szíve ilyen”, idiopatikus

 szívizom degeneratív, gyulladásos, vagy toxikus eredetű 
elváltozásai okozzák (labor)

 egyéb szívhiba miatt másodlagosan jelentkezik (echo)

 ionegyensúly zavar (ált. átmeneti)

 sokszor kezelhető, visszafordítható

 életet közvetlenül nem veszélyeztető

 néhány kritikus!



Fiziológiás 
arrhythmiák

Nem halmozott, nincs teljesítménycsökkenés, 
nincs szívzörej, terhelésre megszűnik

Sinusarrhythmia

SA blokk, leállás

 I. és II. fokú AV blokk
 ált. kifejezetten jó szív
 terhelésre megszűnik

 Izolált kamrai extrák
 holtermérés
 multifokalis kóros!
 korai/késői
 ritmus, erősség
 bár minden kamrai arrhythmia gyanús

 megbúvó szív vagy egyéb szerv betegsége



2. Fokú AV blokk
 kifejezett: 2:1, 3:1 <

 atropin teszt

 kórelőzmény: kollapszus (holter)

 Javaslat: 
 terhelésre eltűnik – lovagolható, de megfigyelni (HR, ritmus)

 atropin + vagy tünet: nem lovagolható, ismételt vizsgálat



Pitvarfibrilláció
AF

 leggyakoribb

 jelentősége terhelésfüggő (telivér vs. sportló)

 átmeneti (ionok) vagy állandó

 idiopatikus (nagy méret, vagus), szekunder, szívizom eredetű

 magas nyugalmi pulzus: 60< vagy alacsony: 60>

 egyenlőtlen érverés, pulzusdeficit, különböző erősségűek: 
abszolút arrhythmia, de kamrai átvezetés lehet szabályos főleg 
magas HR esetén (3:1, 2:1, 1:1)

 konkurrens PVC vagy max HR 220<: kezelni

 egyéb rendellenesség (zörej)

 visszafordítható: időben és nincs zörej, idővel összefüggő 
elektrikus és strukturális remodelláció

 kinidin szulfát, kinidin-glükonát, elektrokardiokonverzió



AF



PAC
korai pitvari 
depolarizáció

átvezetődők terhelés során túl magas pulzust eredményezhetnek – teljesítménycsökkenés
1-5/ perc< - gyanús, szívhiba vagy AF előjele lehet



Korai kamrai 
depolarizációk: 
PVC

 PVC előfordul egészségesben is (kompenzációs szünet)
 nincs hozzá P hullám

 morfológia (monoform vs. multiform), időzítés (R a T-n - VF), 
előfordulás aránya (véletlenszerű, szabályos, stb.; 
paroxismalis vagy fennmaradó VT)

 lehet más betegség következménye: pl. endotoxaemia, 
kamrai hypoxia

 PVC terhelésre eltűnik vagy csak a terhelés után jelentkezik: ok

 VT kóros: lehet szabályos (monoform), néha ágylövésszerű, 
pulzusdeficit

További vizsgálatok:
 terheléses EKG (VT, komplex kamrai ritmuszavar nem)

 echokardográfia

 troponin

 Malignus:
 R a Tn

 multiform QRS morfológia

 VT 120/perc<



PVC (ha volt már kollapszus, súlyos teljesítménycsökkenés 

vagy echon strukturális elváltozás – lovaglás stop vagy csak 
tapasztalt lovas)



Átvezetésnél 
keletkező korai 
depolarizáció



Fiziológiás 
terheléses EKG



Kamrai 
tachycardia



További 
javaslat

 PVC terhelés közben vagy gyakori PVC nyugalomban 
és gyors idioventrikuláris ritmus (50-80/perc)- gyerek, 
kezdő nem ülhet rá

 monomorfikus VT: 4 hét pihenő (szteroid, nem 
szteroid), újra terheléses EKG



Köszönöm a figyelmet!

Kérdések?


