
rzy od da ją płyn z wor ka osier dzio we go do ba da -

nia w ka żdym przy pad ku je go wy stą pie nia, bez

wzglę du na po ten cjal nie ma łą przy dat ność dia -

gno stycz ną te go ba da nia.

Echo kar dio gra fia

• Echo kar dio gra fia jest naj bar dziej czu łą i spe cy -

ficz ną me to dą nie in wa zyj ną po twier dza ją cą

obec ność pły nu w wor ku osier dzio wym.

• W echo kar dio gra fii dwu wy mia ro wej płyn

w wor ku osier dzio wym wy da je się nie echo gen -

ną prze strze nią ota cza ją cą ser ce. W przy pad kach

rów no cze sne go wy stę po wa nia pły nu w ja mie

opłuc nej osier dzie jest do brze wi docz ne przez

nie echo gen ny płyn po dru giej stro nie.

• Ser ce mo że wy ka zy wać pły wa ją ce ru chy w ob rę -

bie pły nu w wor ku osier dzio wym.

U więk szo ści psów ba da nie cy to lo gicz ne pły nu
w wor ku osier dzio wym jest za wod ne w roz ró -
żnia niu po mię dzy czyn ni kiem etio lo gicz nym no -
wo two ro wym a nie no wo two ro wym (za pal nym).

WA ŻNE IN FOR MA CJE
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Ry ci na 11.1. Ba da nie ra dio lo gicz ne klat ki pier sio wej u psa z pły nem w wor ku osier dzio wym. A, Pro jek cja bocz na uka zu je
znacz nie po więk szo ną syl wet kę ser ca, pod nie sie nie tcha wi cy, a ta kże na kła da nie się na sie bie syl wet ki ser ca i prze po ny. B, Pro -
jek cja brzusz no -grzbie to wa uka zu je obu stron ny kon takt po mię dzy wor kiem osier dzio wym a brze giem że ber. Ko niec syl wet -
ki ser ca jest ostro pod kre ślo ny, a po le płuc jest czy ste i po zba wio ne na cie ków, któ re wska zy wa ły by na obec ność za sto ino wej
nie wy dol no ści le wo ko mo ro wej.

kardiol_wet_:222-316_11-14 2011-09-14 20:18 Page 224


