
Attykuł przeglądowyl

lnwaryine badanie elektrofizjologiozne serca
- teohnika zabiegu i wskazania

AGNlEszKA NoszczyK_NowAK, URszULA pAsŁAWsKA, JozEF tvlcpoŃ

Katedra Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, pl. Grunwaldzki 47,50-366 Wrocław

Inwazyj ne badanie elektrofi zj olo giczne s erca (EP S )
jest badaniem pozwalającym na dokładne określenie
funkcj onowania układu bodżczo-przew odzącego po-
przez pomiar potencjałów wewnątrzsercowych i cza-
sów przewodzenta wewnątrzsercowego. Pierwszy
wewnątrzs ercowy zapi s p otencj ałow został zarej e stro -
wany w 1960 r., zaś metoda diagnostycznej progra-
mowanej elektrycznej stymulacji serca została wpro-
wadzona w 1970 r. (1). Badanie elektrofizjologiczne
serca jest wykonywane u ludzi coraz częściej, a wska-
zanta do jego wykonania w ostatnich latach uległy
zmiantę. W medycynie weterynaryjnej jest to metoda
stosunkowo nowa, a w Polsce dotąd nie wykonywana,

Inwazyjne badanie elektrofizj ologiczne serca j est
ważnym badaniem pomocniczym u pacjentów z za-
burzeniami rytmu serca (1, 11, 16). Służy ono do ce-
low diagnostycznych, pro gno styc zny ch or az jest ba-
dani em p opr ze dzającym ter ap euty czną ab lacj ę tkanki
sierdzia prądem elektrycznym o częstotliwości radio-
wej. Badanie to polega na rejestracji wewnątrzserco-
wej potencjałów elekĘ czny chi stymulacji wybranych
obszarów serca za pomocą elektrod wielopunktowych.
Mni ej inw azyj ną formą b adani a e 1 ektro fi zj olo gic zne -
go, ktorej współtwórcami są polscy kardiolodzy, jest
elektrofi zj o 1o giczne b adanie pr zezprzeĘkowe (TEP)
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(9, 11, 12). Metodatama zastosowanie jako badanie
przesiewowe dla bardziej inwazyjnego EPS i słuzy
do diagnostyki arytmii nadkomorowych (szczególnie
częstoskur czy) (I3). Podczas tnw azyjnego badania
elektrofizjologicznego do serca wprowadza się od jed-
nej do kilku elektrod i umieszcza sięje w górnej częś-
ci prawego przedsionka, okolicy pęczka Hisa, oraz
w zatoce wieńcowej (I, 3, 4, 10, 11, 16). Badanie to
jest badaniem technicznie trudnym. Wymaga minimum
dwo ch prze szkolo ny ch Iekar zy, d w pracowni wetery-
naryj nej dodatkowo ane stezj olo ga. Wymag a tęż zasto -
sowania wysoko specjalistycznego i kosztownego
sprzęfu (1, 10, II,14-16). Wykonujący badanie musi
p o s i adac umiej ętno ś ć zakładania tzw. wkłuci a głębo -
kiego, tj. wkłucia do żyły szyjnej wewnętrznej, pod-
obojczykowej iudowej, wprowadzania elektrod do jam
serca, Ieczęnia farmakologicznego i niefarmakologicz-
nego zaburzeń rytmu sętca oraz reanimacji. Inwazyj-
ne badanie elektrofizjologiczne powinno być wyko-
n}.vvane w warunkach sali operacyjnej, a pracownia
elektrofizjologii powinna być wyposazona w tor wi-
zryjny RTG lub USG do badańkardiologicznych,deft-
brylator, leki i sprzęt do reanimacji, intubacj i i sztucz-
nego oddychania, poniewaz podczas badania mo gąbyć
wywołane zagr ażaj ąc e ży ctu arytmi e. O s ob a wyko nu -
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Surnmary
Invasive electrophysiology studies (EPS) of heart are examinations which facilitate a precise definition of

the functioning of the stimulus-conduction system through the measurement of intracardiac potentials. They
are important adjunctive examinations in patients with heart arrhythmia. EPS entails the intra-cardiac
recording of the electric potential and stimulation of selected heart areas by means of mullti-electrode
catheters. Invasive electrophysiology studies should be performed in the operating theatre and laboratories
need to be equipped with defibri|lators, medication as well as resuscitation, intubation and artificia| respira-
tion equipment because the examination may induce potentially life threatening arrhythmia. MorbidiĘ cases
in post- procedure complications amount to 0.2oń and are lower than in the case of coronarography. The
indications for EPS are as follows: fainting, the precise evaluation of intracardiac conduction, the eya|uation
of the mechanism and electrophysiological properties of accessory pathways participating in tachycardia,
syrnptomatic WPW sudden death. Invasive electrophysiology studies present a diagnostic option which
cannot be substituted by noninvasive methods.
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j ąc a b adanie mus i mi e ó wi e dzę umozliwi aj ąc ą naĘc h-
miastową interpretację zapisu EKG, aby w porę pod-
jąć odpowiednie postępowanie. W skład aparatu do
EPS wchodzi rejestrator wielokanałowy EKG z3lub
wi ęc ej o dprowadz eni ami zevmętr znymi or az z mo żIi -
wościąjednoczesnego rejestrowania zapisu w ewnątrz-
sercowego, Zapis powinien być widoczny na moni-
torze z mozliwościąregulacji szybkości przesuwu od
25-200 mm./s, co pozwala na jego dokładną analtzę.
Stymulator powinien po siadaó funkcj ę generowania od
1 do 3 pobudzeń przedwczesnych z mozliwością re-
gulacji energii impulsu orazmożItwość ciągłej s§zmu-
lacji.

P r ze d r o zp o częciem b adani a właś c i c i e l zw ier zęcia
powinien być powiadomiony o celu badania, ewenfu-
alnych komplikacjach i wyrazić na nie zgodę. Bada-
nie to w pracowni weterynaryjnej przeprowadza się
w zntęczuleniu ogólnym, po zaintubowaniu rwierzę-
cia (10, 14,15). Elektrody wprowadza się do sefca me-
to dą S eldin ger a pr zez Ęłę udową lub szyj ną wew nętr z-
ną (ta droga jest częściej stosowana w weterynarii).
W ramach pro frlaktyki pr ze ciw zakzepowej p o daj e s i ę
heparynę dozylnie w ilości 100 j.m./kg masy ciała.
Zakładasięod 1 do 4 elektrodwielopunktowych. Naj-
większą trudność sprawia wprowadzenie elektrody do
zatokiwieńcowej, w celu rejestracji potencjałów zĘl-
nej, bocznej ściany lewego przedsionka i lewej komo-
ry (4) . El ektro dę wp r ow adza s i ę p oprzez nakłucie żyĘ
podoboj czykowej lub szyj nej wewnętrznej, zabie g j e st
obarczony ryzykiem spowodowania odmy opłucnowej
lub wystąpienie krwiaka. Czasami do zatoki wieńco-
wej mozna wprowadzać elektrodę poprzez zyłę udo-
wą ale wymaga to wykonania w prawym przedsionku
pętli przed wprowadzeniem go do zatokt wieńcowej.
Metoda ta, opracowana przez Wellensa, jest trudna,
czas o chłonn a i ob ar czona ry zyktem wyzwo l eni a ary t-
mii nadkomorowej poprzez manipulacje cewnikiem
w przedsionku. Następne elektrody umieszcza się
w prawym przedsionku w stĄm kontakcie z przęgro -
dąmiędzyprzedsionkową w okolicy pęczka Hisa i w
prawej komorze. Czteropunktowa elektroda umożli-
wia jednoczesną stymulację i rejestrację potencjałów
Powikłaniem inwazyj nego badania elektrofi zj olo gicz-
nego serca może byó wyzwolenie niebezpiecznej dla
życia arytmii. Większo ść powikłań jest związana z I7a-
stępstwami nakłucia naczynia krwionośnego. Krwa-
wienia,przebicianaczyn,stanyzapalnenaczyń,stany
zal<r zep ow e i zatory wy stępuj ą u około I Yo p acj entów
(11, 16). Smiertelność w wyniku powikłań pozabie-
gowych wynosi do 0,2Yo i jest niższa niżprzy zabiegu
koronarografii.

Standardowy protokół badania elektr ofizjolo giczne-
go obejmuje pomiar podstawowlłch parametrów EKG
(długość cyklu zatokowego, pomiar czasutrwania od-
stępów PQ, QRS, QT) i określenie przewodnictwa
wewnątrzsercowego. Następnie określa się progi sty-
mulacj i struktur ukł adubodźczo-przewodzącego, które
będą pobudzane, Stymulacj ę przeprow adza się impul-

sem dwu- trzykrotnie większym ntż wartośc progu sty-
mulacji. Dalsz5rm etapem badania jest programowana
stymulacja prawej komory za pomocąjednego do
trzech przedwczesnych pobudzeń dodatkowych na ryt-
mie własnym. Po ośmiu pobudzeniach własnych in-
dukowane jest pobudzenie przedwczesne, o skracają-
cym się czasie sprzejenia z ostatnim impulsem włas-
nym do uzyskania refrakcji komory lub wywołania
arytmii. Następnie sĘmulację prowadzi się na rytmie
narzuconym. o częstości o 10-20 wyższej niż rytm
własny. U pacj entó w z tachy arytmiami komorowymi
niezbędna jest stymulacja prawej komory z koniuszka
i drogi odpływu. Po stymulacjiprawej komoryprowa-
dzona j est stymulacj a prawe go przedsionk a or az przed-
sionka lewego z elektrody umieszczonej w zatocę
wieńcowej (9, II, 1 2). Badanie kończy szybka stymu-
lacj a s erią impuls ow. Po dczas badania j e s t oznaczany
czas refrakcji przedsionków i komór orazwęłaprzed-
sionkowo -komorowe go, czas pr zewodnictwa z prze d-
sionków do pęczka Hisa (czas A-H) i od pęczka Hisa
do komór (czas H-V), czas powrotu rytmu zatokowe-
go i punkt Wenckebacha. Protokółmoże być modyfi-
kowany w zalężności od wyrvołanych arytmii i indy-
widualnych potrzeb (1, 16).

Inwazyjne badanie elektrofizj ologiczne j est wska-
zanę do weryfikacji niektórych objawów kliniczrfych
(16). U pacjentów z utratą przytomności decyzję
o przeprowadzeniu tnw azy jne go b adania elektro fi zj o-
logicznego należy podjąó po analizie wyników badań
nieinwazyjnych, stwierdzeniu obecności organicznej
choroby serca, uwzględnieniu przebiegu omdleń (ura-
zy, czas trwania, częstość). Bezwzględne wskazania
u pacjentów z rozpoznan\lmt zaburzęntami rytmu do
inw azy jne go b adania e lektrofi zj olo giczne go i s tn i ej ą
gdy niezbędne jest określenie substratu arytmii. Po-
trzebna j est dokładna ocena przewodnictwa w ewnątrz-
sercowego, ocena mechanizmu i właściwości elektro-
fizjologtcznej drogi dodatkowej lczestniczącej w częs-
toskurczu, przed podj ęciem leczenia niefarmak ologicz-
nego arytmii - ablacji prądem elektrycznym (5, 6, 10,
11, 13, 15, 16). W pacjentów z zespołem Wolffa-
-Parkinsona-White'a EPS jest wskazany, gdy zespoł
powoduj e obj awy niewydolno ści serc a (liczne, dokucz-
liwe częstoskurcze) i gdy ma być wykonana ablacja
(8, 16). Badanie pozwala określić zdolność przewo-
dzęnta i wartość"refrakcji drogi dodatkowej oraz
ftzjologicznego układu przewodzącego, a także pte-
dyspozycje serca do występowania arjtmli typowych
dla zespołu WPW (częstoskurcz prredsionkowo-ko-
morowy), co moze być podstawąrokowania (8). Szcze-
g ó lne zndc zenie dl a rokowani a ma tnw azy jne b adani e
e l ektro fi zj o Io giczne u p acj entów p o nagĄ,łn zatr zyma-
niu krążenia (NZK), bez wydłuzonego odstępu QT,
Pozwala ono na ocenę ryzyka powtórnego incydentu
NZK i podjęcie właściwej terapii po rozpoznanivprzry-
czyny (8, 13, 16), Badanie elektrofizjologiczne znaj-
duje równiez zastosowanie do oceny skuteczności far-
makoterapii antyarytmicznej oraz przy kwalifikacj i do



wszczep ienia kardiowertera- de fib ryIator a (ICD) (2,
7, 16). Jest to metoda kontroli skuteczności zabiegu
przezskómej ablacj i ( 1 6).

Podsumowuj ąc naleĘ stwierdzić, że mozliwości,
jakie daje inwazyjne badanie elektrof,rzjologiczne ser-
ca są duze i nie udaje się ich zastryić innymi nieinwa-
zyjnymi metodami. P otrzęba dokładnej diagnostyki
zaburzęn rytmu, określenia ich mechanizmów i sku-
teczno ści leczęnia p owo duj e ro snące zaintere s owanie
tąmetodąw weterynarii.
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SIVAM S.K., DA\rySON M.: Częstotliwość }vystę-
powania genotypów PrP wŚród 38 ras owiec obję-
tych krajowym planem zwalczania trzęsawki
w Wielkiej Brytanii. (Frequencies of PrP genoty-
pe§ in 38 breeds of sheep sampled in the National
Scrapie Plan in for Great Britain). Vet, Rec. 156,
433-437,2005 (I4)

W okresie odpażdziemika2O0J do stycznia 2003 r określono genotypy PrP

u ponad 250 000 owiec należących do 38 ras krajowych w ramach Narodowego

P].anl Zwalczania Scapie (NSP). Częstotliwość występowania alleli umożliwiła

wyróżnienie wśród 38 las trzech kategorii genoĘpów: rasy zdominowaneprzez

ARR i AAR, w których dominuje ARR, rasy zdominowane przez ARR i ARQ
z dominacjąARQ oraz rasy o istotnym poziomie AHR, ARH lub VRQ. Na pod-

stawie stopnia nasilenia odpomości na scrapie wyróżniono kiJka rypów owiec.

Owce zaliczone do typu 1 sągenetycznie najmniej podatne na scrapie U zwie-

rzątzaliczonych do §pu 2, które są odpome na scrapie, przed ich użyciern do

hodow]i należy przeprowadzió dokładną selekcję. Owce należące do typu 3 ce-

chuje mała genetyczna odpomość, owce zaliczone do t}pu 4 są genetyczniewraż-

liwe na scrapie i należy je wykluczyó z hodowli, chyba że będzie wdrożony

program zaakceptowany przez Centrum Adrninistracyjne NSP. 
G.

VINCENTE J., RUIZ-FONS F., VIDAL D.,
HóFLE U., ACEVEDO P., VILLANŃA D.,
FERNANDEZ-DE-MERA I. G., MARTIN M. P.,

CORTAZAR C.: Badanie serologiczne w kierun-
kuzakażenia wirusem choroby Aujeszky'ego u eu-
ropejskich dzików w Hiszpanii. (Serosurvey of
Aujeszky's disease virus infection in European wild
boars in Spain). Vet. Rec. 156,408-412,2005 (I3)

Badaniu testem blocking-EllSA w kierunku zakażenia wirusem choroby

Aujeszky'ego poddano surowice 693 dzików (387 samic, 294 samców, l2
zwterząt z nieustaloną płcią) Surowice pochodziły od zwterząt z 56 okolic

z 6 legionów Hiszpanii. Obecność przeciwciał shvierdzono w 306 (44%) bada-

nych surowicach. Wszystkie surowice za wyjaJkiem jednej, pochodziły od zwie-

rząt z południowo-środkowej Hiszpanii. Częstotliwość występowania wyników

dodatnich była wyższa w populacji dzików hodowlanych wykorzysĘwanych do

odstrzałów w porównaniu z dzikami żyjącymi w warunkach naturalnych. Odse-

tek wyników dodatnich wzrastał wraz z wiekiem zwierząt i we wszystkich gru-

pach wiekowych był wyższy u samic aniżeli u samców. Częstotliwość wyników

dodatnich u samców w wieku powyżej 1 roku była najwyższapo sezonie krycia,

a u samic w tym samym wieku utrzymywała się na wysokim stĄm poziomie

przez cały rok.
G.


