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WPRO WA DZE NIE

Echo kar dio gra fia sta ła się naj wa żniej szą me to dą dia -

gno stycz ną w roz po zna wa niu cho rób ser ca u psów

i ko tów. Od dzia ły wa nie po mię dzy fa la mi dźwię ków

o wy so kiej czę sto tli wo ści i ser cem po zwa la na opi -

sa nie mor fo lo gii ser ca, a ta kże do star cza in for ma cji

na te mat ru chów mię śnia ser co we go i za sta wek oraz

prze pły wu krwi przez ser ce. Echo kar dio gra fia jest

uzu peł nie niem ba da nia przed mio to we go, ra dio lo -

gicz ne go i elek tro kar dio gra ficz ne go (EKG). Pra wie

zu peł nie za stą pi ła me to dy in wa zyj ne, ta kie jak cew -

ni ko wa nie ser ca, z nie licz ny mi wy jąt ka mi.

RO DZA JE OB RA ZO WA NIA

Echo kar dio gra fia dwu wy mia ro wa

• Wiąz ka ul tra dźwię ków w kształ cie wa chla rza jest

od bi ja na przez po wierzch nię tkan ki ser ca i do -

star cza dwu wy mia ro we go (2D) ob ra zu, bę dą ce -

go prze kro jem po przecz nym (to mo gra ficz nym)

(ryc. 4.1).

Zastosowania

• Uwi docz nie nie mor fo lo gii ser ca.

• Co raz więk sze zna cze nie w oce nie ilo ścio wej

wy mia rów jam ser ca (wraz z więk szą czę sto tli -

wo ścią od świe ża nia ob ra zu).

Echo kar dio gra fia M -mo de

• M -mo de wy ko rzy stu je po je dyn czą wą ską wiąz kę

ul tra dźwię ków, ale uwi dacz nia otrzy my wa ne

echo ja ko wy kres za le żno ści od le gło ści od cza su

(ryc. 4.2). Roz dziel czość cza so wa jest lep sza niż

w przy pad ku echo kar dio gra fii 2D, tak że ob raz

jest od świe ża ny ty sią ce ra zy na se kun dę, pod czas

gdy w ob ra zo wa niu 2D – od 40 do 200 ra zy na

se kun dę.

Zastosowania

• Po mia ry w za le żno ści od cza su (wiel kość jam,

ruch ścian).

Echo kar dio gra fia do ple row ska

• Echo kar dio gra fia do ple row ska wy ko rzy stu je za -
sa dę Dop ple ra: czę sto tli wość od bi ja nych fal ul -

tra dźwię ko wych za le ży od kie run ku i pręd ko ści

prze miesz cza nia się re flek to ra oraz od trans mi -

to wa nej czę sto tli wo ści (da ją cej prze su nię cie
Dop ple ra).

• Je śli trans mi to wa na czę sto tli wość fal ul tra -

dźwię ko wych i pręd kość dźwię ku w tkan kach

mięk kich i krwi są zna ne, mo żna wy zna czyć

pręd kość prze miesz cza nia się krwi nek czer wo -

nych.

Kąt za ła ma nia wiąz ki ul tra dźwię ków jest bar dzo
wa żny: wiąz ka ul tra dźwię ku mu si być rów no le gła
do prze pły wu (lub pozostawać pod kątem mniej -
szym niż 20° od kie run ku prze pły wu). W in nym
przy pad ku pręd kość zo sta nie nie do sza co wa na.
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