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Lékařská zpráva

Datum: 25.1.2023

Plátce - klient:
Petra Švubová, Adresa: Mlýnská 985, 56002 Česká Třebová
tel.: 604780736, e-mail: svubovapetra@seznam.cz

Pacient:
Jméno: Africans Stefanie Sabjörg, Plemeno: rhodéský ridgeback, Druh: pes, pohlaví: fena, číslo čipu/tetování:
203164000080244, datum narození: 11.12.2019

Anamnéza:
Preventivní vyšetření před plánovaným krytím. Pacientka bez klinických obtíží.
Dech: 25 Tep: 120 Uzliny: nezvětšené Sliznice: růžové CRT: 2s

Základní status:

CZS v normě, BSC 5/9
sliznice růžové, CRT 2s, povrchové MU nezvětšené
auskultace: KVA - TF v normě, rytmus pravidelný, srdeční ozvy ohraničené
puls na aa. femorales silný, pravidelný, synchronní se srdečními ozvami
vv. jugulares bez distenze či pulzace
RA - bronchovezikulární dýchání, bez přídatných šelestů
abdomen prohmatný, nebolestivý

echokardiografie:
mitrální chlopeň bez markantních morfologických změn či detekované regurgitace
LA/Ao v normě (<1.6)
LV nejeví známky objemového přetížení
kontraktilita LV v normě (FS>25%)
trikuspidální chlopeň bez markantních morfologických změn či detekované regurgitace
RA i RV subj. normální velikosti
toky v aortě i plicnici fyziologických rychlostí, bez detekovaných regurgitací

M-mode ø LV long axis ø LV long axis ø LV short axis ø LV 
IVSd (cm) 0,85 0,85 1,21 0,97
LVIDd (cm) 4,17 4,09 4,34 4,20
EDV (Teich) ml 77,04 73,96 85,04 78,68
LVPWd (cm) 1,07 1,00 1,10 1,06
IVSs (cm) 0,96 0,89 1,46 1,10
LVIDs (cm) 2,71 2,78 2,56 2,68
ESV (Teich) ml 27,15 28,95 23,75 26,62
%EF (Teich) 64,76 60,68 72,07 65,84
%FS 35,04 32,17 40,98 36,06
LVPWs (cm) 1,03 1,03 1,35 1,14
Measur. M-mode 2D-mode
LA Diam (cm) 3,28 3,63
Ao Diam (cm) 2,46 2,69
LA/Ao 1,33 1,35
Ao/LA 0,75 0,74

PLICNICE: Vmax 1,5 m/s, reg. neg.



AORTA: Vmax 1,2 m/s, reg. neg.

Závěr: varianta normálního nálezu

odběr krve z v. ceph. antebrachii dx:

RBC=6.17 (5.50-8.50)
MCV=67.0 (60.0-72.0)
HCT=41.4 (37.0-55.0)
MCH=26.0 (19.5-25.5)
MCHC=38.8 (32.0-38.5)
RDWR=14.6 (12.0-17.5)
RDWA=47.0 (35.0-65.0)
PLT=171 (200-500)
MPV=10.1 (5.5-10.5)
HGB=16.0 (12.0-18.0)
WBC=10.9 (6.0-17.0)
LA=2.8 (0.9-5.0)
MA=0.7 (0.3-1.5)
GA=7.2 (3.5-12.0)
LR=25.8 (0.0-99.9)
MR=7.1 (0.0-99.9)
GR=64.6 (0.0-99.9)
EA=0.2 (0.1-1.5)
ER=2.5 (0.1-99.9)

TP-PS = 70 g/l (55 - 75) 
ALB-PS = 42 g/l (26 - 40) H 
ALP-PS = 0.31 ukat/l (0.10 - 4.00) 
GLU-PS = 6.2 mmol/l (3.1 - 6.7) 
TBIL-PS = 6 umol/l (0 - 7) 
IP-PS = 1.17 mmol/l (1.00 - 2.10) 
TCHO-PS = 7.16 mmol/l (3.50 - 7.80) 
GGT-PS = 0.12 ukat/l (0.08 - 0.23) @
GPT-PS = 0.53 ukat/l (0.10 - 1.00) 
Ca-PS = 3.22 mmol/l (2.30 - 3.00) H 
CRE-PS = 91 umol/l (35 - 110) 
BUN-PS = 7.29 mmol/l (3.30 - 8.30) 
GLOB = 28 g/l (16 - 37) 
ALB/GLB = 1.5 (0.7 - 1.9) 
BUN/CRE = 80.1 (SI) (50.3 - 128.1) 

usg abdomen:
detail zachován, bez přítomnosti volné tekutiny v dutině břišní
močový měchýř - anechogenní obsah, stěna neztluštělá
děloha - nedetekována / varianta normálního nálezu
slezina - velikost, struktura i echogenita normální
ledvina dx., sin. - symetrická velikost, strukutura i echogenita normální, bez dilatace ledvinných pánviček
nadledviny - nedetekovány, varianta normálního nálezu
játra - velikost, strukutra i echogenita normální
žlučník - anechogenní obsah, stěna neztluštělá, velikost normální
žaludek, tenká střeva, kolon - normální nález
oblast pankreatu - normální nález, vlastní pankreas nedetekován
intraabdominální MU - nezvětšeny

Závěr: varianta normálního nálezu

Odběr tampónového vzorku - stěr z pochvy, odesláno na SVÚ na kultivaci + PCR Mycoplasma a Chamydia spp. Po obdržení
výsledků (lze očekávat během 10-14 dní) budeme majitelku kontaktovat. 

Vetbook - informační systém


