
Praca oryginalna

Warunkiem analizy i rozwiązywania zagadnl,eń
związanych z układem WĘentajest między innymi
zasto sowani e odpowiedniej metody rej estracj i ciśnie-
nia krwi, głórvnie ciśnienia tętniczego. Wartość ciśnie-
nia krwi można oznaczyó metodą bezpośrednią lub
pośrednią. Bezpośrednia metoda pomiaru ciśnienia
krwi polega na wprowadzentu do światła naczynia
krwionośnego igły lub kaniuli połączonej z manome-
trem umożliwiającym zapis w urządzenlu rejestrują-
cym zmiany ciśnienia w naczyniu krwionośnym. Me-
toda bezpośrednia jest dokładna; jej zastosowanie w
badaniach układu krążenia jest ograniczone do ekspe-

ryment ów o sĘch u zw ier ząt w znlę c zulęniu o gó lnym.
Pośrednia - nieinwazyjna metoda pomiaru ciśnie-

nia tętniczego klwi u zwterzątmoże być zastosowana
uzwierzęctaczuwającego. W metodzie tej zakłada się
mankiet połączony z manometrem na wyosobnionej
tętnicy u większychzwierzątnp. psa lub wokół ogona
czy kończyny u zwręrząt mniejszych np. szczura (3).
Warlośc ciśnienia skurczowego ustala się metodąosłu-
chowąna odsłoniętej tętnicy iub za pomocąpletyzmo-
grafu odb ieraj ąc e go po czątek zmian obj ęto ś ci kończy -

ny lub ogona ponizej miejsca założęnta mankietu.
Mankamentem tej metody jest stresogenny wpływ
działai związanych z przygotowaniami do oznacza-
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nia ciśnienla oTaz rnniejsza powtarzalność otrzyrny-
wanych wynikow.

Nowoczesna telernetryczna metoda rejestracji ci-
śnienia krwi jest stosowana z powodzeniem w clo-
świadczeniach o charakterze chronicznym, w których
niezbędne jest eliminowanie czynnika narkotycznego
or az o gr aniczeni e stre s o gen ne go wpłyr,łu eksp erymen-
tatota w czasie trwania doświadczenl,a. Zasada tej
metody polega na wprowadzeniu do naczynia krwio-
nośnego czujnika z nadajnikiem. Nadajnik przekazu-
je drogą radiową do odbiornika połączonego z komj
puterem informację o warlości ciśnienia krv,i w danej
chwili u swobodnie poruszającego się zwierzęcia.
Metoda ta urnożliwia jednoczesną rejestrację uzyska-
nych danych na dyskach komputerowych orazprzed-
stawienie ich w postaci wykresu na rnonitorze (1). Jej
podstawowe wady to wysoka cena zestawu oraz w
przyp adku m ałych zw ier ząt 1 ab oratoryj nych kon i e c z-
ność implantacji czujnika do dużych tętnic (z reguły
do aorly).

Prezentowana poniżej metoda bezpośredniego po-
miaru ciśnienia tętniczego krui i tętnazapomocąmier-
nika DPC-1 umożliwia ponriary ciśnienia tętrriczego
skurczoweg o, rozkurczowego i średniego przy zasto -
sowaniu elektroni czne go miernika c iśnien ia p ołączo -
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nęgo z komputerem oraz zapis uzyskanych wynikow
wraz z ich odwzorowaniem w postaci gtaftcznej.

Zasada reiestracii ciśnienia tętniczego i tętna

Miernlk ciśnienia tętniczego DPC-1 opracowała 1itma

,,Hiperon" przy wspołpracy z Zakładem Fizjologii AM w
Łodzi. Z zastosowanych nowoczesnych rozwięań kon-
strukcyj nych wynika znaczta min i aturyzacj a przyrządu, co
Lrłatwia posługiwanie się nim. Zainstalowany mikroproce-
sor pozwala na elęktroniczną rejestrację wartości ciśnienia
tętniczegc skurczowego i rozklrczowego, częstości tętna
,:raz jednoczesne obliczanie wałlości ciśnienia średniego,
zgodnie z równaniem:

rt,

J, e. a,

nt,tl
gdzie:
P, - ciśnienie tętnicze chwilowe;
P" ciśnienie tętnicze średnie;
t, czas początku cyklu pracy serca,
t. czas końca cyklu pracy serca;
t. t, przedział czasu odpowiadający jednemu cy1<lo-

Wl pracy Serca.
Zestaw do pomiaru ciśnienia tętniczego i tętna składa

się z komputera, rejestratora, miernika ciśnienia i tętna, czuj-
nika oraz kaniuli (ryc. 1 i 2). Wymiary miernika wynoszą
tOOx 150x60 mm, a masa260 g. Wymiary rejestratora wy-
noszą i45x130x50 mm, a jego masa 300 g. Masa zestawu
bez komputera wynosi 1000 g, Srednica wewnętrzna ka-
niul i zastostlwanej do cewnikowania tętnicy udowej szczura
wynosi 0,9 mm. Cena miernlka z czujnikiem i rejestrato-
rem ofaz oplogramowanicm łvynosi 4.000,00 PLN.

Zasadapomiaru ciśnienia tętniczego netodąbezpośred-
nią u szczurów z zastosowaniem miernika ciśnienia tętrri-

czego DPC-1 opiera się na zmianie oporu elektrycznego
półprzewodnjka krzemowego, stanowiącego podstawowy
e lem ent ur ządzenia, Zmlana op oru p ółprz ewodn i ka w }/ stę -

pująca pod wpływem zmiany wartości ciśnienia wywiera-
ne_t{o na czujnik jest rejestrowanaprzez miernik i przetwa-
rzana naliczbową wartość ciśnienia tętniczego, podawaną
w milimetrach słupa rtęci (mmHg) lub kilopaskalach (kPa).
Za\<resy pomiarów dla ciśnienia tętniczego krwi mieszczą
się rv zakresie od 0 dcl 53 kPa, a dla tętna od 0 do 600 cykli
na ninutę (c/min.).

'Zasadntczą częścią miernika jest czujnik, zawierający
kryształ krzemowy połączony przewodem z mikroproce-
sorem oraz część hydrauliczną wypełnionąroztworem he-
p aryny i s o l i fi zj o 1 o gic znej, zakońc zomąc ewnik i em naczy -

niowym, Czuinik możlra na czas cewnikowania tętnicy
odłączyć od mikroprocesofa, co pozwala na łatwe wpro-
wadzenie cewnika do naczynia kr-wionośnego.

Warlości ciśnierria i tętna mogą byc rej estrowane bezpo-
średnio na dysku twardym komputera PC z zainstalowa-
nym systemem operacyjnym Windows lub DOS (ryc. 1),

względnie przy zastosowaniu rejestratora, będącego ele-
mentem zestawu miernika (lryc.2).

Bezpośrednia rejestracja na dysku twardym komputera
umożliwia jednoczesną kontrolę wizualną uzyskiwanych
wyników w postaci graficznego i liczbowego zapisu zmian

Ryc. 1. Schemat zestawu do łrezpośredniej rejestracji ciśnie-
nia tętniczego krwi i tętna z zastosolyaniem komputera (P.u -
ciśnienie tętnicze skurczowe, P., - ciśrrienie tętnicze średnie.
P.o, - ciśnienie tętnicze rozkurczorve; RUN/STOĘ Fl-F4 -
klawisze lu nkcyi ne miernika)

Ryc. 2. Schemat zestawu do rejestracji ciśnienia tętniczego i
tętna Z zastosowaniem rej estratora

wartości ciśnień i tętna na monitotze komputera. Maksy-
malna pojemność uzyskanego pliku danych o nazwie
,,blok_l.txt" obejmuje 2 godztny ciągłej rejestracji ciśnie-
nia i tętna. Jeżeii doświadczenie wymaga dłuzszego pomia-
tu, to wyniki nalezy zaojsac w kolejnych plikach oznacza-
nych automaty cznie kolej no j ako,,blok 2.txt",,,blok_3. txt"
itd.

Gdy jest stosowany rejestrator, to warlości ciśnienia tęt-
niczego i tętna mozna kontrolować na wyświetlaczu mier-
nika w postaci chwilowych wartości liczbowyclr. Pojern-
ność pamięci rejestratora wynosi i godzinę i po upłyrvie
tego czasll nal,eży zapisane w nim dane przenieść na dysk
twardy komputeta. W tym celu nalezy podłączyć rejestra-
tor do komputera i uruchomić program,,rej.exe".

Przygotowanie miemika DPD-'! do pomlarów

Przed rozpoczęciem rejestracji należy wypełnić czujnik
roztworem heparyny w soli fizjologicznej, aby zapobiec
wykrzepianiu się krwi w urządzeniu. Podczas tej czynno-
ści należ1, zwrócić uwagę na pęcherzyki powietrza, któ-

rych występowanie zaniża warlości mierzonych ciśnień.
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R1 c. 3. Topografia miejsca wprowadzenia kaniuli do tętnicy
udolvej

Część proksymalną tętnicy zaciska się, a następnie po
nacięciu ściany naczynia wprowadza się kaniulę wypełnioną
roztworem heparyny i soli fizjologicznej połagzonąz czuj-
nikiem miernika (2). Po uruchomieniu miernika należy
ostroznie zwolnić zacisk irozpocząć rejestrację ciśnienia i
tętna. Przy długotrwałym doświadczeniu wskazane jest
obłozenie tchawi cy i tętnicy udowej lignin ą n asąc zonąt oz-
tworem soli fi zjologicznej.

Rejestlacja ciśnienia tętniczego i tętna

Miernik ciśnienia tętniczego DPC-1 dokonuje pomiaru
zmian ciśnienia i częstości tętna oraz przesyłu danych do
komputera lub rejestratora po wciśnięciu przycisku ,,RLN/
STOP". W celu zaznaczęntamomentu wprowadzenia sub-
stancji testowanej należy wcisnąc klawisz ,,F4" miernika
lub komputera, a w celu zapisania danych ,,F10" kompu-
tera lub ,,RLIN-STOP" miernika. Dane zostają zapisane w
postaci kolejnych bloków, w plikach zrozszerzęniem ,,txt".
Uzyskane wyniki mozna łatwo przedstawić w postaci tabel
i wykresów, np. w programie MS Excel (ryc. 4-'7, tab. 2

A 1,66 ug

1 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101106111116121126131136141146151156161

Czas (s)

zmian ciśnienia tętniczego i tętna u §zczura po dożylnym
adrenaliny (A)

Przygotowany miernik nalezy połą-
czyc z komputerem (ryc, l) lub rejestra-
torem (ryc. 2), a następnie podłączyć do
sieci i uruchomić komputer. Po urucho-
mieniu programu,,cis99.exe" miernjk
jest gotowy do pracy, Należy poprzez
klawisz F1 klawiatury komputera usta-
wić port komputera, do którego podłą-
czony jest miernik trozpocząć rejestra-
cJ ę.

Prrygotowanie zwierzęcia
do rejestracii ciśnienia

tętniczego i tętna

Szczlra zntęczula się przez dootrzew -

nową iniekcj ę uretanu I ,4 glkg masy cia-
ła(I0% roztwór). Uśpione zwierzę umo-
cowrtje się na stoliku preparacyjnym. Po
miej scowym znieczulenju 20ń roztwo-
rem polokainy rozcina się nozyczkami
skórę na szyi w linii pośrodkowej. Wy-
preparowaną tchawicę należy szybko
naciąc i wprowadzić do niej rurkę tra-
cheostomijną oraz sprawdzić jej droż-
nośc,

Po zaintubowaniu tchawicy ostroznie
przecina się skórę lewego uda i wyszu-
kuje główne podskórne naczynia krwio-
nośne. Po podwiązaniu tych naczyń
można bezptecznie rozciąć skorę uda az
do pachwiny (,yc. 3), Odsłonięty pęczek
naczyniowo-nerwowy dodatkowo znie-
czula się niewielkąilościąpolokainy i de-
likatnie wypreparowuj e tętnicę udową,

W celu modyfikacji ciśnienia tętni-
czego poprzez dożylne wprowadzeni e

substancji aktywnych wypreparowano
zyłę udowąw drugiej kończynie dolnej,
do której wprowadzono wypełnioną
0,9oń roztworem NaCl kaniulę połączo-
ną ze strzykawką.

Ryc. 4. Zapis graficzny
wprowadzeniu 1,66 pg
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Ryc. 5. Zapis graflczny zmian ciśnienia tętniczego i tętna u §zczura po doż1,Inym
wprowadzeniu 12,5 pg histaminy (H)
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Tab. 1. Fragment zarejestrowanych wartości ciśnienia tętni-
czego i tętna u szczura. W 792 sekundzie od rozpoczęcia po-
miaru wprowadzono 1,66 pg adrenaliny i.v.

Tab. 2. Fragment zarejestrowanych wartości ciśnienia tętni-
czego i tętna u szczl|ra. W 678 sekundzie od rozpoczęcia po-
miaru wprowadzono l2,5 plg histaminy i.v.
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i 3). Kończąc rejestrację wyników na
komputerze, należy wcisna! klawisz
,,F10", a następnie,,Esc".

W celu rozpoczęcia zapisywania wy-
nikow polniaru rr panlięci rejestratora
(ryc 2) naleĄ najpielw uruchomić rnier-
nik DPC-l, a następnie wcisnąć włącz-
nik rejestratora. O zapisie danych infor-
nlir.le pulsująca zięlcsna dioda na obudo-
wie rejestratora. Po około 1 godzinie
rejestracji na|eży rejestrator odłączyć od
miernika, podłączyć do wyłączonego
komputera, a następnie do sieci elek-
ttycznej i kolejno uruchomić komputer,
uruchomić program,,rej.exe" i wcisnąć
przycisk,,F' 1 0". O przekazywaniu danych
na twardy dysk komputera świadczy pa-
ląca się czerwona diocla rejestratora.

Tab. 3. Zależność zmian średniego ciśnienia
od ilości wprowadzonej dożylnie adrenalin1,
dardowe)

skurczowego x, i rozkurczowego x2

i histaminy (+ SD - odchylenie stan-

Po zakoiczeniu przesyłania danych należy oprożnić pa-

mięć rej estratora, ponowni e uruchamiaj ąc pro gTam,,rej . exe"
i wciskając klawisz ,,F4". 

'W tym momencie rejestrator sta-

je się ponownie gotowy do pracy.
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Wańość bezwzględna wzrostu ciśnienia skurczowego

-ś-- Wańość bezwzględna wzrostu ciśnienia średniego

zwala na rÓwnoległą rejestrację ci-
śnienia tętniczego skurczoweg o, Ioz-
kurczowego i średniego otaz tętna u
zwtetząt pozostających w narkozie
or az :umo żIiwia j edno cze sną kontro -

1ę wizualną uzyskiwanych wyników
w postaci graficznej i liczbowej.

Dzięki wysokiej czułości czujnika
możliwa jest rejestracja wymienio-
nych wyzej parametrów ciśnienia
krwi z tętnicy o małej średnicy prze-
kroju. Jest to korzystne dla przebie-
gu eksperymentu, gdyż zmntejsza
wpĄrv ni edokrwienia n ar ządów, kto -

re możę wystąpió po wprowadzeniu
kaniuli do tętnicy o większej średni-
cy. O c enion a staĘ sĘ cznię zalężno ś ć

zmlal; ciśnienia od ilości wprowa-
dzonej dozylnie adrenaliny i histami-
ny wykazała wysoki współczynnik
korelacji (0,77-0, 8 8). Niezbędne ele-

menty układu pomiarowe go stanowią
łatwy do przenoszęniai obsługi ze-

staw.
Stosowana w niektórych laborato-

riach metoda telemeĘczra jest atrak-

cyJna ze względu na możliwośó po-
miaru ciśnienia u czuwających, swo-
bodnie poruszających się zwterząt.
Jednak w przypadku mĄchzxvterząt
laboratoryj ny ch zachodzi koniecz-
nośó implantacji czujnika do aorty,

co moze powodować zaburzęnta w
ukrwieniu narządow.

Zko\ęi metoda pośrednia pomia-
ru ciśnienia tętntczego, choć nie wy-
magająca pro c edrrr tnw azyjny ch, j est

mało pre cy zry jna, z,łvłaszcza lmĄch
zvvier ząt laboratoryj nych. Czę sto wy-
maga spełnienia specjalnych warun-

kow (kontrolowana temperatur a otoczenia. pełne unie-

ruchomien Ię zw rcr zęci a), mo gący ch zabur zać wyniki
pomiarów i utrudnić ciąęlemonitorowanie mierzonych
parametrów.
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Ryc. 6. za|eżny od dawki bezwzględny wzrost wartości ciśnienia tętniczego po

dożylnym wprowadzeniu adrenaliny u §zczura
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Ryc. 7. zależne od dawki bezwzględne obniżenie wartości ciśnienia tętniczego po

dożylnym wprowadzeniu histaminy u §zczura
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Kończąc doświadczen te, na|eży wprowadzió dożylnie
I0oń roztwor uretanu w ilości, która spowoduje obniżenie
warlości ciśnienia tętnlczego i tętna do zera. Następnie odłą-

cza się miernik, usuwa czujnik z tętnicy i jak najszybciej

przepłukuje go,aby zapobiec osadzaniu się w nim skrzeplin,

Zależnośó zmian ciśnienia od ilości wprowadzonej do-

ży\nie adrenaliny (ryc. 5,tab. 1) i histaminy (ry",J, tab, 1)

oceniano na podstawie obliczonego współczynnika kore-

lacji, który dla histaminy wyniósł 0,8B - ciśnienie skurczo-

we; 0,82 ciśnienie rozkurczowe, a dla adrenaliny 0,80

ciśnienie skurczowe; 0,J7 - ciśnienie rozkurczowe.

Wyniki i omówienie

Przedstawiona bezpośrednia metoda pomiaru ciśnie-

niatętniczego i tętna zapomocąmiernika DPC-I po-

-G Wańość bezwzględna obniżenia ciśnienia skurczowego

-a- WańOść bezwzględna obniżenia ciśnienia średniego

+ Wańość bezwzględna 0bniżenia ciśnienia rozkurczowego


