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OPIS WYWIADU

MAdus skierowany na pilną konsultację kardiologiczną.  Obecnie przebywa

OPIS BADANIA

Osłuchowo szmer sercowy skurczowy o nasileniu 3/6. 

WYNIK BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNEGO

POMIARY LEWEJ I PRAWEJ KOMORY  KOMORY  W M-MODE
Światło prawej komory w rozkurczu (RVDd) -0,4 cm,
Grubość przegrody międzykomorowej w rozkurczu (IVSd) - 0,75cm, grubość przegrody międzykomorowej w skurczu
(IVSs) - 1,12cm
światło lewej komory w rozkurczu (LVDd) - 2,97cm, światło lewej komory w skurczu (LVDs) - 1,69cm
grubość ściany wolnej lewej komory w rozkurczu (PWd) - 0,75cm, grubość ściany wolnej lewej komory w skurczu
(PWs) - 1,26cm
frakcja wyrzutowa (EF) - 76%, frakcja skracania (FS) - 43% 

POMIARY W PREZENTACJI 2D
światło aorty (Ao) - 1,79cm, światło lewego przedsionka (LA) - 2,65cm, LA/Ao -1,48

POMIARY W OBRAZIE DOPLEROWSKIM
LVOT prędkość przepływu przez aortę - 0,75m/s, 
RVOT prędkość przepływu przez tętnicę płucną -0,68 m/s, 
MVR prędkośc przepływu przez niedomykalność zastawki mitralnej - 6,21m/s 
TVR prędkość przepływu niedomykalność zastawki trójdzielnej - 3,5m/s 

NAPŁYW MITRALNY
Maksymalna prędkość wczesnego napływu mitralnego Fala E   0,42m/s
Maksymalna prędkość późnego napływu mitralnego Fala A 0,66  m/s
Iloraz maksymalnych prędkości  wczesnego i późnego napływu E/A 0,64

Wnioski:
W obrazie echokardiograficznym widoczna zmieniona morfologia zastawki mitralnej. Widoczne pogrubienie obu
płatków zastawki mitralnej i wyraźne wydłużenie strun ścięgnistych powodujące wypadanie obu płatków. Widoczna
niewielka fala wsteczna o wąskiej talii - nie istotna hemodynamicznie. Widoczne zmniejszenie objętości lewej komory
na skutek odwodnienia. Lewy przedsionek prawidłowej wielkości. 
Widoczna zmniejszona objętość komory prawej komory, widoczna niewielka fal zwrotna przez zastawkę trójdzielną.
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Widoczny zmniejszony przepływ przez tętnicę płucną, ze znacznie skróconym czasem akceleracji świadczące o
podwyższeniu ciśnienia w łożysku płucnym.  
W badaniu ekg towarzyszącym badaniu echo nie stwierdzono nieprawidłowego rytmu serca oraz obecności
dodatkowych pobudzeń.
Diagnoza: Endokardioza zastawki mitralnej stadium B1 
Łagodne nadciśnienie płucne.

ZABIEGI

Konsultacja Kardiologiczna MZ 

ZALECENIA

Brak wskazań do leczenia kardiologicznego.  
 
Wskazane badanie kału metodą Baermanna w celu wykluczenia pasożytów płucnych.  
 
Badanie kontrolne za ok 3 miesiące.  

Zarejestrowała: lek. wet. Mirosława Ziemba
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