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, The use of permanent pacemakers - endocatdial catheter metho,d

The paPii, describes the fundamental indications al
via the ćnddćar,dial method. The surgical permanent p
differenthreedŚ,rwith serious clinical symptoms of bra
ties. Routiń,e]treatment was not successful. After recor
and then bitr:a tests were made: ECG, RTG of the thor
biochemical blood plasma parameters. The tests were

Pacernake,r§ were placed on the neck, and the endoc
eter into thó,right ventricle and implanted there. All
planted by: the endocardial method and their clinical s

,,, illl tńańent, pacemaker',,dogs

Wprowadzenle przęz prof. Ake Seninga do medy-
cyny rozruszników było przełomem w leczeniu cho-
rób serca i pozwoliło na uratowanie wielu ludzkich
istnień. Niemal natychmiast podjęto proby wprowa-
dzęnia tej metody do medycyny weterynaryjnej. Roz-
rusznik j est generatorem p obudzeń elektryc zny ch prze -
kazywanych przez elektrodę do mięśnia sercowego.
Urządzente to reguluje czynność elektryczną serca,
umożliwiaj ąc wydajną j ego pracę.

Podjęcie decyzji o konieczności implantacji stałego
stymulatora s erca j est zaw sze decyzj ą indywidualną i
wymagaj ąc ą dlżej odpowiedzialności. Stanowi ona
konieczność wówczas gdy leczenie farmakologiczne
staje się bezskutecznym lub zaburzęnia rytmu pracy
serca spowodowane jest trwałym uszkodzeniem ukła-
ólbodżczęgo. Nie wszczepia się stałych stymulato-
rów, gdy przewodzenie jest przejściowo zaburzone z
p owo du zachw tania równowagi el ektro litowej, wo d-
nej, kwasowo-zasadowej, ostrej infekcji itp. Obecnie
uznawane wskazania do wszczepienia rozrusznika
przedstawia tab. 1 (I,4,9).

SĘmulację elektrycznąserca dzieli się na dwie pod-
stawowe formy : stymulacj a czas owa z r ozruszniktęm
pozostaj ącym poza organizmem oraz stymulacj a sta-
ła, z rozfltsznikiem wszczepionym do ciała. W skład
ap ar atu wcho dzą następuj ące el ementy : generator im-
pul s ów - r o zrusznlk or az elektro da, za p omo c ąktórej

przekazywany jest impuls do mięśnia sercowego, Pier-
wotnie stosowano elektrody nasierdziowe (mocowa-
ne na nasierdziu prawej komory drogą torakotomii),
obecnie używa się elektrod wsierdziowych, wprowa-
dzany ch przez żyłę do prawej komory (2, 3, 5, 6, 1 1 ).
Istnieje dużarozmaitośó typów rozruszników, które są
dobierane w zalężności od rodzaju choroby sęrca, Za-
biegwszczepienia rozrusznika wykonuje się w warun-
kach klinic zny ch, ponieważ wymaga odpowiednie go
oprzyrządowania, dużego doświadczenia w zakresie
cewnikowania serca oraz odpowiednio dobranego ze-
społu ludzi złożonego z kardiologa, anestezj ologa, ra-
diologa, dwóch operatorów i specjalisty z zakresu in-
żynler It b iomedycznej .

Celem badań było stwierdzenie, azy wszczępienie
staĘch stymulatorów pracy serca moze być skutecz-
nie i praktycznte zastosowane w terapii ciężkich po-
staci arytmii przebiegających zę zwolntoną akcją ser-
ca.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na czterech psach rasy: go1-

den retriewer, posokowiec bawarski, jamnik gładkowłosy
standard i mieszaniec, w wieku od 1,5 do 11 lat. U psów
stwierdzono bradykardię manifestuj ącą się klinicznie wy-
stępującym: osłabieniem ogólnym, .niechęcią do ruchu,
omdleniarni, dusznością (okresowo bardzo silną) oraz kasz-
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Ryc. 2. Zapis kontrolny EKG stymulacji po wszczepieniu roz-
rusznika. Odprowadzenie kończynowe I, II, ilI, ułożenie cia-
ła na boku prawym, szybkość przesuwu taśmy 50 mm/s, 1 mV
:10 mm

1am (preparat Dotmicum) w dawce 0,5 rng/kg m.c. Ponie-
waż sąto zwierzętazaliczane do grupy podwyzszonego ry-
zyka operacyjnego, zarówno przed jak i w trakcie zabiegu
wymagaj ą szczególnej opieki anestezj o1ogicznej. Preme-
dykacja oraz model znteczllenta ogólnego dobranyjest z
leków, które wywołując odpowiednią sedację i analgezję,
równocześnie nie obniżająw istotny sposób rzutu serca. W
piątej minucie po iniekcji dokonywano kontrolnego zapisu
EKG po czym pacjentow znieczllano dożylnie mieszaniną
anestetyczną opracowaną w Katedrze i Klinice Chirurgii
Weterynaryjnej we Wrocławiu, określaną skrótem XKGF,
w dawce l ml/kg m.c. Po uzyskaniu tolerancji chirurgicz-
nej psy intubowano, pole operacyjne odkaźano i okładano
serwetami operacyjnymi. Kontrolę stanu ogólnego zwie-
rząt prowadzono przęz cały okres zabiegu drogąpulsoksy-
metrii oraz wykonując co 5 minut kontrolny zapis EKG.

Cięcie skóry długości 5 cm wykonywano przed stawem
barkowym na wysokości wejścia żyły szyjnej zewnętrznej
do klatki piersiowej (ryc. 6).Następnie wypreparowywano
koniec bliższy i dalszy odsłoniętego odcinka naczynia, za-
kładano podwiązki, między którymi dokonywano jego na-
cięcia. W powstały w naczyniu otwór wprowadzono pla-
stikowąezę stanowiącąprowadnicę dla elektrody. Usztyw-
ni oną mandrynem elektro dę prz e suwano przez żyłę szyj ną
zewnętrznąw stronę serca do momentu stwierdzenia opo-
ru. Kolejny etap zabiegu wykonywano pod kontrolą rent-
genoskopii. Wyczuwalny opór w trakcie wprowadzania
elektrody wynika z oparcia się j ej szczytu w prawym przed-

Rl,c. l. Zapis przed wszczepieniem rozrusznika. Blok przedsionkowo-komorowy II[o, z zastępczym wolnym rytmem komoro-
rvym. Ułożenie ciała na prawym boku, szybkość przesuwu taśmy 50 mm/s, 1 mV : 10 mm, Pies, suka, mieszanieC, l1 lat

lem j wodobrzuszem. Poza tym w badaniu klinicznym
stwierdzono: wydłużony czas wypełniania kapilar CRT>5
sek., tętno na tętnicy udowej rzadkie, pełne, równe, regu-
lame - z wyjątkiem jamnika, u którego stwierdzono niere-
gularność tętna, szmer oskrzelowy, rzężenla wilgotne nad
polem osłuchowym płuc fiamnik i posokowiec). Tony ser-
carzadkte, prawidłowej głośności lub wzmozone (amnik i
posokowiec), tylko u jamnika pokryte były szmerami - naj-
głośniejszy szmer występował nad punctum naximtun za-
stawki dwudzielnej.

U dwóch psów stwierdzono blok przedsionkowo-komo-
rowy III. (ryc. l), a u dwoch wolne zastępcze rytmy poza-
zatokowe. U wszystkich badanych psów stwierdzono w
badaniu rentgenowskirn powiększenie cienia mięśnia ser-
cowego, który w badaniu ultrasonografl,cznym miał cha-
rakterrozstrzeni.ZĄęcie RTG wykonywane było w dwóch
projekcjach: bocznej na lewym boku i grzbteto,brzuszne.
Badanie USG wykonywano przy użryciu głowicy sektoro-
wej 3,5 MHz w 3,415 p.m.ż, z dostępu od strony prawej i
lewej. Przed wykonaniem zabiegl w każdym przypadku
wykonano podstawowe badania takie jak: morfologia kr-wi

i wybrane parametry biochemiczne (GOT, GPT, mocznik,
kreatynina, poziomy jonów), EKG i USG serca oraz RTG
klatki piersiowej. Kryterium kwalifikacji psa do zabiegu
stanowiły prawidłowe wartości wyżej wymienionych ba-
dań. Wyjątkiem była leukocytoza u posokowca 14,6 GlL i
retriewera I8,ż GlL, która mogła być następstwem punkcji
jamy brzusznej, która była wykonywana u tych psów jako
zabieg odbarczalący występujące wodobrzusze, U bada-
nych psów wykonywano próbę atropinową ,przezpodanie
1 tabletki Spasmophen duplex I raz dzl,ennte rano przez
okres kilku dni (2-1 dni). Badanie kontrolne nie wykazało
p oprawy, tzn. zŁago dzeni a bradykardii. P sy zakwalifi kowa-
no do zabtegu wszczepienia stałego stymulatora serca z
elektrodąwsierdziową. Pacjenci ze wskazaniem do zabie-
gu w większości przypadków charakteryzująsię złyrn sta-
nem klinicznym, w zwtązku z czym musząbyć farmakolo-
gtcznie przygotowani do operacj iprzez kardiologa, tak aby
do zabiegu wkraczali w stabilnym hemodynamicznie sta-
nle.

W dniu operacji golono okolicę przedłopatkową lewą-
od stawu barkowego do połowy szyi, wzdłuż przebiegu

rynienki naczyniowej . Po założeniu venflonu do żyły do-
stopowej, psy premedykowano dożylnie podając midazo-
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mandryn i dokonywano zapisu EKG tzw. zapisu uszkodze-
nia mięśnia sercowego, który ma charakterystyczny kształt.

W kolejnym etapie badania do elektrody dołączano stymu-

lator zewnętrzny l,przystępowano do wstępnej stymulacji

4). Ostatnim etapem zabiegu było umocowanie za polnocą

szwów elektrody i rozrusznika oraz zamknięcie rany ope-

racyjnej (ryc, 5, 6),

Wyniki iomówienie

pielęgnacji psa po wygojeniu się rany Z
WW-

Ryc. 4. Ułożenie rozrusznika w przygotowanej niszy mięśnio-
we.i

Ryc. 6. Pies, suka, mieszaniec, 11 lat. Stan po wszczepieniu
rozrusznika

sionku. Następnie w fazie rozklrczukomory umieszcza się
jąna dnie w pobliżu mięśni brodawkowych. Rytmicznerrl-
chy szczyttlw obrazie rentgenowskim świadcząo jego pra-

widłowym, przyściennym ułożeniu. Następnie usuwano

Ryc. 5. Pies samiec, jamnik, 10,5 lat. Kon-
trolne zdjęcie Rtg po wszczepieniu roz-
rusznika

nych ograniczeń
zwletzę takie
po winno być
traktowane tak
jak zdrowy pies.
Należy jednak
pamiętac, ż.e

pleS Z roznrsznl-
kiem nie powi-
nienbyć defibry-
lowany, podda-
wany działaniu
diatennii i elek-
trokoagulacj i
oraz badaniu re-
zonansem ma-
gneĘcznym(Iż,
13). Właściciel
psa, ktory posia-
da rozrusznik
winien chronic
go przed uraza-
mi mecharricz-

Ryc. 3. Umocowanie elektrody do rozrusznika
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nymi okolicy rozrusznika (ograni-
czyć kontakty z innymi zwierzętami)
oraz zwłaszcza w pierwszym okre-
sie po zabtegu powinien ograntczyc
mu ruch. Pacjent musi być pod stałą
tzn. regulamie powtarzaną kontrolą
kardiolo gic zną gdy ż niekiedy mo gą
wystąpió po wszczepieniu powikła-
nta (7 ,8) W przypadku pojawienia
się u właściciela jakichkolwiek wąt-
pliwości powinien on jak najszybciej
skontaktować się z lekarzern plowa-
dzącym, aw pTzypadkach korzysta-
nia z usług innego lekarzakażdora-
zowo powiadomić go o fakcie i miej-
scu wszczepienia stymulatora, celem
zabezpteczenia przed uszkodzeniem
elektrody podczas np. iniekcji pod-
skórnej.

Wnioski

1. Rozruszniki serca z elektrodą
wsierdziową mogą być stosowane u
pSoW.- 

2. Operacja w szczepienia rozrusznika obarczona j est

małym ryzykiem i umożliwia trwałe wyleczenie okre-
ślonych rodzajów arytmii.
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Tab. 1. Wskazania do wszczepienia rozru§znika wg klasyfikacji AMA

6 Halpil R 
^ 

Gjbson A : Inrpiantation of a permanent pacellaker bv

vellous in a dog lł,ith sinus ane st Irish Vct .l Trish Vet, Ass DLlbLin
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Klasa l

Konieczne jesl wszczepienie rozrusznika

lub unądzenia antyarylmiczne90

Klasa ll
Często wszczepiane są rozruszniki lub

urządzenia antyarytmiczne, ale islnieje
rozbieżność opinii co do ich konieczności

Klasa lll
Wszczepienie rozrusznika lub urządzenia

antyarytmiczneg0 są powszechnie
uważane za niekOnieczne

Blok przedsionkowO-kOmorowy lll'
Bradykardia 0bjawOwa
Zastoinowa niewydolność krążenia

Udokumentowana, bezobiawOwa asystolia > 3 sek

Udokumenlowany, bezobjawowy rytm zastępczy
przebiegaiący z bradykardią
0mdlenia ustępu jące po slymulacji czasOWei

Migotanie i tlzepOtanie przedsionków

Tachykatdia nadkOmOrowa z blokiem P/K |||'

0bjawowy, nawtacający, opOrny na leczenie

larmakologiczne częsloskurcz

Bezobjawowy blok przedsionkow0 kOmorowy lll' i ll'
z częstością komór powyżei 40/min

Blok dwu- lub trójwiązkowy z omdleniami,
których nie mOżna z całą pewnością przypisać

wystąpieniu bloku P/K lll'
Dyslunkcja węzła zatokoweo0 występująca w wyniku

niezbędne j larmakolerapii
Zespół wydłużoneg0 0dstępu 0T
Alternalywnie do larmakologiczneg0 leczenia
naWracaiące g0 częsloskurczu nadkOmOrowe g0

Blok przedsionkow0 komorowy lo

Blok wielowiązkowy bez ob|awów klinicznych
Częsle, złożone ekslrasystole komorowe bez

Gzęsloskurczu komorowego i wydłużenia 0T

FULLER C. J., BARR A. R. S., DIEPPE P. A.:
Różnice w katabolizmie chrząstek różnych stawów
konia pod wpływem działania interleukiny 1in vi-
tro. (Yariations in cartilage catabolism in different
equine joints in response to interleukin-l in vitro).
Vet. Rec. I48,204-ż06,200I (1)

Poziom inrerleukiny l w mazi starvórł, zdrorł,ych koni jest rriższ1, aniżeli rł

stari,ach, w 1<rórych \Ąystępltjc proces zapalny Badania nad wpłvweln interleu-

kiny l przeprorł,trdzono z rvyclnkanri chrząstek 6 koni pochodzącyclr zc starvu

śródręczno-palcowego i rniędzypalcowego bliższego i dalszego Jednąserię chrza.-

stek z każdej parv stymulon,ano 10 ng ludzkicj reJ<ot-tlbinowanej interleukiny 1a

przcz 3 clni, druga selia, nie eksponorvana na intcrJeul<inę, stanorviła kontrolę

Po 3 dniach oznaczono tł supematancie hodorvli chrza_stek poziom glukozzrrni-

nogluJ<onórł, Pod koniec fazy stynulacji chrzir_stki urł,alniał_v znacznie rvięcej

tego zrvia_zku 11, p6l$u,rraniu do kontroli lstotnie \yvźsze stężenle glukozoanri-

noglukonólv występowało rv przypadlcu stymuLor,r,anych intcrleLll<ina. clrrząstek

starvór,r, ślódręcznopaLcor.vych Poziotl glul<ozaminoglukanów jest odzrł,iercic-

dler. icm stopnia degradacji clrrząstek. pod rvpłyr,rern ](ataboliczilcgo działania

iiltel]eLrl(in}- 
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TEGTMEIER C., AGERHOLM J. S., BILLE-
HANSEN V., SCHAAP P. K., RYDER S.: Pierwszy
potwierdzony własny przypadek gąbczastej ence-
falopatii w Danii. (First confirmed native case of
bovine spongiform encephalopathy in Denmark).
Vet. Rec, 148,5I-52,200I (2)

W Danii w 1 998 r. podejrzelvano 2,ł krorł,y o B SE, zaś r,r, 1999 r podejrzeu,a-

no o BSE 39 krów. Latern ] 999 r po|wierdzono badturiem laboratoryjnym BSE
Lt krovly w rviel<Lr 3.5 roku. rasy czerrvorrej-duńskiej. u której lt,J,stępolt,ała lrie-

chęc do r.vcJrodzcnia do obclry, izolacja od stada, ataksja, zgrzytanie zębami,

zaburzelria rv postalvie ciała W preparatach nrikroskopor,vych sporządzonych z

rnózgu występorvała zaarvansorvana lvakltolizacja neuropilu rclzenia przedłużo-

ncgo- zu łaszcza jądra szlaku saLnohlcgo. jądra nenvu trójdzielnego, lvakuoliza-

cja neuropilu istotli szarej śródmtizgowia Tnmunohistochenricznc badatrie u,

kierunkLr prionów pollvierdziło istnlenie BSI Stado, z którcgo poclroclziła kro-

rva zostało zlikwiclolvarre U żadncgo zrł,ierzęcia rv tylrr staclzic nie występolvały

objarł,;" neurologiczne, a badanie histopatologicznc testem rvesrerr. blott (Ptio-

nics AG) oraz nreLodą it-nnllurohistochemicznąnie u,ykazało obecuości ;lrionów
w llózgu 

G.


