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15/03/2018 19:24: Badania diagnostyczne

Wykonano badania diagnostyczne.
Zabiegi
  USG jamy brzusznej 
Zarejestrował: lek. wet. Anna Zlot
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18/04/2018 19:22: Badanie

Opis wywiadu: BADANIE KONTROLNE. 
Opis badania:
W badaniu klinicznym błony śluzowe różowe, wilgotne, CRT 1s, węzły chłonne dostępne do badania niepowiększone, 

kaszel reakcyjny ujemny.
Brak patologicznych szmerów sercowych i oddechowych.  Tętno na tętnicach udowych dobrze wyrażone, miarowe.

WYNIK BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNEGO

POMIARY LEWEJ I PRAWEJ KOMORY  KOMORY  W M-MODE

Grubość przegrody międzykomorowej w rozkurczu (IVSd) - 0,49cm, grubość przegrody międzykomorowej w skurczu 
(IVSs) -0,78 cm

światło lewej komory w rozkurczu (LVDd) - 1,27cm, światło lewej komory w skurczu (LVDs) -0,54 cm 
grubość ściany wolnej lewej komory w rozkurczu (PWd) - 0,48cm, grubość ściany wolnej lewej komory w skurczu 

(PWs) - c0,72m
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frakcja wyrzutowa (EF) - 90%, frakcja skracania (FS) - 57% 

POMIARY W PREZENTACJI 2D
światło aorty (Ao) - 0,93cm, światło lewego przedsionka (LA) - 0,94cm, LA/Ao - 1,01

POMIARY W OBRAZIE DOPLEROWSKIM
LVOT prędkość przepływu przez aortę - 1,0m/s, gradient ciśnienia - 4,0mmHg
RVOT prędkość przepływu przez tętnicę płucną -0,9 m/s, gradient ciśnienia -3,9 mmHg

NAPŁYW MITRALNY 
Maksymalna prędkość wczesnego napływu mitralnego Fala E 0,52  m/s
Maksymalna prędkość późnego napływu mitralnego Fala A 0,8  m/s
Iloraz maksymalnych prędkości  wczesnego i późnego napływu E/A 0,65
IVRT 114  ms

Wnioski:
Wielkość lewej i prawej komory prawidłowe, grubości ściany wolnej lewej komory oraz przegrody międzykomorowej 

bez zmian stosownie do masy ciała, wielkość lewego przedsionka prawidłowa, funkcja skurczowa lewej komory 
zachowana.  Chyperechogenny mięsień brodawkowaty i wsierdzie ( zmiany starcze w mięśniu sercowym ) 

Zastawki mitralna oraz trójdzielna bez zmian i bez niedomykalności. Przepływy przez aortę i tętnicę płucną 
prawidłowe. Odwrócony napływ mitralny, typowe dla wieku.

Zabiegi
  Echo serca 
Zarejestrował: lek.wet. Katarzyna Kraszewska

Podpis lekarza weterynarii
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