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Ry ci na 4.8. cd. B, Po miar ob ję to ści le wej ko mo ry w pro jek cji pra wej przy most ko wej w osi dłu giej. Na le ży ob ry so wać gra -
ni cę wsier dzia, a na stęp nie zmie rzyć dłu gość le wej ko mo ry od li nii na ry so wa nej wzdłuż pier ście nia za staw ki dwu dziel nej do
ko niusz ka ser ca. LA (left atrium) – le wy przed sio nek, RA (ri ght atrium) – pra wy przed sio nek, RV (ri ght ven tric le) – pra wa ko mo -
ra. C, Pręd kość prze pły wu krwi przez aor tę me to dą do ple ra spek tral ne go; widać czas przed wy rzu to wy (PEP, pre -ejec tion pe -
riod) oraz czas wy rzu tu z le wej ko mo ry (LVET, left ven tri cu lar ejec tion ti me).
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Kar dio mio pa tia prze ro sto wa

• Kar dio mio pa tia prze ro sto wa ko tów (HCM, hy -
per tro phic car dio my opa thy) wy stę pu je bar dzo

czę sto i ob ser wu je się sze ro kie spek trum tej cho -

ro by. Cię żkie HCM jest ła twe do roz po zna nia

(ryc. 4.12), ale ła god ne HCM by wa bar dzo trud -

ne (ogni sko wy prze rost mo że być je dy ną za uwa -

żal ną ce chą, któ ra od ró żnia ła god ne HCM od

pra wi dło we go ser ca ze szme rem czyn no ścio -

wym).

• Gru bość prze gro dy lub wol nej ścia ny wy no si

w roz kur czu > 6,0 mm w ob ra zie 2D i/lub

M -mo de.

• LA mo że, ale nie mu si być po więk szo ne (w za le -

żno ści od stop nia upo śle dze nia he mo dy na micz -

ne go).

• Czę sto wy stę pu je skur czo wy ruch płat ka za staw -

ki dwu dziel nej do przo du (ob struk cyj na kar dio -

mio pa tia prze ro sto wa).

• W oko li cy le we go uszka mo że wy stę po wać

skrze pli na lub spon ta nicz ny kon trast („dym”).

Cho ro by osier dzia

• Płyn w wor ku osier dzio wym mo żna zi den ty fi ko -

wać ja ko prze strzeń be ze cho wą do oko ła ser ca,

acz kol wiek mo żna ta ki ob jaw po my lić z pły nem

kardiol_wet_:85-116 4-5 2011-09-14 20:17 Page 103


