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Santrauka. Pastaraisiais dešimtmečiais vienas labiausiai paplitusių pacientų širdies aritmijų nemedikamentinio 

gydymo būdų yra terminė tam tikrų miokardo struktūrų ir audinių destrukcija. Tačiau atlikta nedaug tyrimų, kur būtų 
nagrinėta maži mikrostruktūriniai pokyčiai, atsiradę po terminės audinių destrukcijos. Šiuo darbu tyrėme 
radiodažnuminės abliacijos poveikį šuns šlaunies skersaruožio raumens pažeidimo mastui ir pobūdžiui, kai abliacinis 
elektrodas yra aktyviai aušinamas. Tyrimams naudota trylika negrynaveislių šunų. Atliktos trys bandymų serijos. 
Pirmosios metu radiodažnuminė abliacija atlikta neaušinant abliacinio elektrodo. Antruoju bandymu abliacinis 
elektrodas buvo aušinamas 0,1 proc. NaCl tirpalu, o trečiuoju – 0,9 proc. NaCl tirpalu. Visais atvejais abliacija truko  
30 s, o abliacijos galingumas buvo 40 W. Taip pat atlikti teorinio modelio skaičiavimai. Mūsų bandymų rezultatai 
parodė, kad abliacijos poveikis audinių terminiam pažeidimui stipriausias buvo pirmosios bandymų serijos metu, 
vidutinis – antrosios ir silpniausias – trečiosios. Didžiausias abliuotų audinių pažeidimo ploto vidurkis nustatytas 
pirmosios eksperimentinės serijos metu, vidutinis – trečiosios ir mažiausias – antrosios (p<0,05). Per pirmąją bandymų 
seriją abliacijos procedūros metu elektrodo kontakto su kaitinamais audiniais vietoje paviršiaus temperatūra buvo 
didžiausia, vidutinė temperatūra buvo antrosios bandymų serijos metu ir mažiausia – trečiosios. Tyrimų rezultatai ir 
teoriniai skaičiavimai leido daryti prielaidą, kad skirtingos koncentracijos aušinimo tirpalai perskirsto elektrinio lauko 
jėgos linijų išsidėstymą aplinkoje ir dėl to daro įtaką abliuojamų audinių pažeidimo pobūdžiui ir mastui. Ištyrę 
histologinius preparatus nustatėme, kad audiniuose, pažeistuose radiodažnuminės abliacijos metodu, matyti uždaras 
„žiedo“ formos pažeidimas. 
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