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Zagadka echokardiograficzna
Mirosław Kowalski

Adres:
Kli ni ka Wad Wro dzo nych Ser ca
In sty tu tu Kar dio lo gii w War sza wie -Ani nie

Da ne kli nicz ne:
Pa cjent, lat 47, zo stał przy ję ty do kli ni ki w ce lu oce ny istot -
no ści roz po zna nej nie daw no wa dy za staw ko wej ser ca. Pa -
cjent cięż ko pra co wał fi zycz nie i nie zwra cał uwa gi na stan
swo je go zdro wia. Pa lił 20 pa pie ro sów dzien nie. Po wo dem
zgło sze nia się do le ka rza był in cy dent krwio plu cia, któ ry nie
miał, we dług oce ny pneu mo no lo gów, związ ku z cho ro bą
ukła du od de cho we go. W cią gu ostat nich kil ku ty go dni przed
przy ję ciem wy stą pi ła tak że męcz li wość i dusz ność pod czas
wcho dze nia na dru gie pię tro. Osłu chi wa niem stwier dza no
szmer wy rzu ca nia o kształ cie cre scen do -de cre scen do, szcze -
gól nie gło śno sły szal ny w II -III prze strze ni mię dzy że bro wej
pra wej. W ba da niu elek tro kar dio gra ficz nym stwier dza no
rytm za to ko wy mia ro wy z ce cha mi prze ro stu i prze cią że nia
le wej ko mo ry. Za rów no ce chy ba da nia fi zy kal ne go, jak i za -

pis EKG na su wa ły po dej rze nie cia sne go zwę że nia za staw ki
aor tal nej. W ba da niu echo kar dio gra ficz nym w try bie dwu -
wy mia ro wym me to dą fa li cią głej za re je stro wa no jed nak gra -
dient mak sy mal ny o war to ści je dy nie 45 mm Hg,
z pra wi dło wą kurcz li wo ścią mię śnia (EF 62%). Zwra ca ła
uwa gę po więk szo na ja ma le we go przed sion ka (6,1 cm) przy
bra ku cech wa dy za staw ki mi tral nej. Wy ko na no ko ro na ro -
gra fię, wy klu cza jąc zmia ny w tęt ni cach wień co wych. Ci śnie -
nie tęt ni cze w dniu przy ję cia wy no si ło 140/70 mm Hg.

Py ta nie:
Ja kie na le ży po sta wić roz po zna nie na pod sta wie opi su
i za miesz czo nych zdjęć? Czy cho ry po wi nien być ob ser -
wo wa ny, czy na le ży za pro po no wać mu ope ra cję?

RYCINA 1    
Projekcja koniuszkowa czterojamowa. Prezentacja dwuwymiarowa
(2D).

RYCINA 2    
Projekcja podmostkowa. Prezentacja dwuwymiarowa (2D).

RYCINA 3    
Profil napływu mitralnego (projekcja koniuszkowa czterojamowa)
rejestrowany przy użyciu fali pulsacyjnej (PW).

RYCINA 4    
Profil przepływu w aorcie. Projekcja przymostkowa po stronie prawej.
Dopler ciągły (CW).
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