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Schorzenia zewnętrznego przewodu słuc[row,egcl i
rnałzowiny uszncj ti psórv występująbardzo często i są
trudne do leczenia. Według badari właslrych stanowią
one l0oZ wszystkich dolegliwości sygnalizowanych
przęz właścicieli. co zgodne jest z danymi piśrnien-
nictwa, wedle których odrrośne wskaźniki wahają się
w granicach 5-]2% (12). Wyniki badań wskazująjak
powazny jest to problem w praktyce weterynaryjnej.
Biorąc pod uwagę predyspozycje rasowe, zrożricowa-
ną etiologię, czasalłri trtldną do ustalenia, w podsta-
wowym badaniu klinicznym i mikrobiologicznym (4)
oraz fakt. żę w znacznej liczbie przypadków właści-
ciele zgłaszają się do kliniki, gdy schorzenie rna cha-
rakter przewlekły, lekarz weterynarii staje przed trud-
nyrn wyboretn sposobu leczenia, Często właściciel
oczekuje oprócz trafirego rozpoz,nania możliwie krót-
kiej, skutecznej i taniej terapii. () ile etiologia schorzeń
zewnętrznego przewodu słuchowego u psów lvydaje się
być dobrze opisana (2,4-6,8, l2, 13), o tyle problemy
zaczynająsię w momencie oczekiwania na efekty te-
rapii. Zdarza się, że cora:z częściej, obok sprawdzo-
nych metod sięga się po niekonwencjonalne środki
terapeutyczne. W ostatnich latach coraz częściej sto-
suje się homeopatię (I,3) oraz laseroterapię (7, l0).

Laser (light aniplification by stimulated ernission of
radiatiorr) został skonstruowany w 1960 r. przez T.
Maimane'a. Swiatło lasera w celach medycznych po
raz pierwszy wykorzystano w 1969 r. W weterynarii
l a sery stosowano pclczątkorvo j edynie eksperymental-
nie i w oelach chirurgicznych (9). Obecnie coraz więk-
sze zastosowanie, głólł.nie ze względu na cenę, mają

lasery biostyrnulacllne. Biostymulacja opiera się głów-
n ie tra zj awi skach fotochenr i c zny cll, które p ole gaj ą na
Ęn:,,że fotoreceptor absorbrrje fotony światła iwzrnac-
nia je. Są one następnie pochłaniane ptzez składowe
łańcucha oddechowego, co prowadzi do zaktywizo-
wania procesów oksydacyjrro-redukcyjnych. Swiatło
lasera powoduje równiez wzrost aktywności pompy
sodowo-potasorł,ej w błonach komórkowych, co po-
bldzaprzepływ jonów wapnia, a to z kolei wpływa na
wzrost aktywności cAMP (10). Naświetlanie laserem
małej nrocy powoĘe wzrost przepuszczalności na-
czyń, uwalnianie histamin1, z granulocytów i seroto-
niny z płytek krwi. Nasilona jest też fagocytoza nęu-
trofili i mollocytów. Aby uzyskać taki efekt należy sto-
sować dawkę energii 4-I2 Jlcml w czasie 30-60 sek.
Biostymulacja laserowa najszersze zastosowanie ma
w dermatologii, zwłaszcza7asery o długości fali 830 i
904 nm. Naświetlanie takie nie powoduje efektu ter-
micznego, Przyspiesza natomiast ziarninowanie ran,
p obudza dem arkacj ę zmi eni onych tkanek oruz zmniej -
sza objawy bólowe t działaprzeciwzapalnie. W przy-
padkach dennatologtczny chstosuj e się metody naświe-
tlania nieinwazyjne. Polegająone na naświ etlanluprzez
skórę (wykorzystuj ąc właściwości p enetracyj ne świa-
tła laserowego do 1-5 cm w głąb). W metodzie tej sondę
tr,zyma się prostopadle do naświetlanej powierzchni,
dotykając skóry lub nie (metoda kontaktowa i bezkon-
taktowa). Można zmodyf,rkować metodę kontaktową
poprzez uciskanie naświetlarrych miejsc lutl okrężne
masowarrie, co pobudza dodatkowo nrikrokrążenie w
najbliżej położonycli tkankach.



Celenr badah biosty-
mulacji laserow ryjnych
schorzeń zewnęt u psów.

Mateliał imetody

Do badań wybrano wstępnie 50 psów, u których stwier-
dzono obustronne zapalenie zewnętrznych przewodów słu-

coccus jntetnledius, a6 szczepówjako ,S/. aureus. Dla każ-
clego szczepu wykonano antybiogram. Na podstawie anty-
biogramu stwierdzono w przypadku St. aureu,swrażliwość
in iitrona enrofloksacynę, gentamycynę i anroksvcylinę z

kw. klawulanowym. W przypadkl St. internedrius stwier-
dzono wrazliwośó na enrofloksacynę, gentamycynę, amok-
sycyl i ne
mVCyną.
ne_i Katc
wiu. Cei
nie nratet iału do badań, W grupie tej znalazły się psy róż-

nych ras (owczarek niemiecki, jamnik, bokser, cocker spa-

niel, fbksterier, basset l mieszańce), w r.vieku od 10 miesię-
cy do 8 lat, obu płci. We wszystkich plzypadkach proces

ci-rolob owy doty czył obu zerł,nętrzny ch plz ewodów słuch o -

r.vych. rniany, o-woszczyno-
r,vych h. Psy lono na grupę

dośr.vi psów i ąB - 16 psów.

W grrrpie A znalazło się l6 zwierzS zakażonych St. inter-
,lediris t 4 St. aurerts. W grupie B analogicznie 12 i 4 psy.

czenie
Vetri-

lub ta-
A do-

datkowo zastosowano biostymulacj ę laserową zewnętrz-

no tydzień po oclstawieniu antybiotyku.
Technika biostynrulacji. Do zabiegów uzywano laser te-

sty l 106MX, Jest to
dni promieniowania
wa ania w tkance w

zakresie 10-200 mW. Terapię prowadzono aplikatorern so-

czewkowytn stosując dawkę energii 6 J/cm]. Zastosowano
teclrnikę kontaktor,ł,ą (11), dotykając. aplikatorem pod ką-

tem iej oczyszczonej skó-
ry z go. W trakcie naświe-
tian o sondąmiejsca zmie-
nio średnicy 1-2 cm, W
dw trzechzabiegach ko-
nie cy ksylazyny w daw-

0e ierzę, W celu zabęz-
pieczenia właścicie]a psa i lekarza podczas zabiegów sto-

sowano okulary ochronne.

R),c. tr. Widok rrgólnv lasera biostl,mulacyjnego CTL-1106 N{X

Ryc.2. Zabiegbiost_vmulacji laseroł,ej u psa

Wyniki iomówienie

coccus interlrledius, t tt 2 Staphylococcus aureus, TI

pozostałych była
antybiotykrr ę w d
Irazdzienn 0 psó

mulacji laserow
uwazono po 3-5
]ocrlccus intetm
nie na enrofloksacynę w dawce 5 mgikg
m.c o ustąpienie objawów choroby w cią-
gu pra-
wy któ-

ryc ngl



kg m.c.), nie stwierdzono symptomów poprawy na-
wet po 3 tygodniach. Zewzględu na nleznany wpływ
promieniowania laserowego, w przypadku stosowania
lekow miejscowo działających, nie stosowano prepa-
ratów zawterających antybiotyki w zadnej z grupba-
danych zwterząt. Poprzestano jedynie na stosowaniu
prep aratu czy szcząc ę go .

Wyniki przeprowad zony ch badań wskazuj ą na wy-
soką skute czność Łącznej terapii antybiotykowej i
bios§,łnulacji laserowej. Jestto wynkzbliżony do osią-
gniętego pIzez Lechowskiego i wsp. (7).Dotyczy to
zwłaszcza przypadków tzw. ciężktch,bar dzo opomych
na klasyczną an§biotykoterapię. Bio stymulacj a lase-
rowa ma korzystny wpływ na leczenie zapaleniaucha
zewnętrznego wywołan ego przez Staphylococcus. Nie
wykazano interakcj i p omi ędzy sto s owani em prep ara -
tów do czyszczenia uszu a dziaŁantem światła lasero-
wego. Należy jednakpamiętać,że nie powinno się re-
zy gnow ac z p odstawowej antyb iotykoterapii, zwŁasz-
cza w przypadkach, w których jest to jednoznaQznte
wskazane,

Na podstawie uzyskanych wyników możnazalęctc
sto s owani e b io stymulacj i las erowej j ako leczen ia uzLl,
pełniaj ącego w przewlekłych zapaleniach zewnęfiz-
nego przewodu słuchowego.
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