Fallotova tetralogie
Základní informace:
Popis:
Fallotova tetralogie je vrozený srdeční defekt, který je přítomen při narození. Sestává ze tří
primárních, spontánních defektů a čtvrtý pak vzniká jako následek těch tří. Tři hlavní defekty
jsou: stenóza plicnice – což je zúžení plicní artérie, která vede z pravé poloviny srdce do plic;
dextroaorta – kdy je srdečnice zvětšená a odebírá krev jak z pravé tak z levé poloviny srdce;
defekt komorového septa – což je otvor ve stěně mezi pravou a levou komorou. Čtvrtým
defektem je pak ztluštění pravé komory, které vzniká tak, že srdce musí vynaložit více úsilí
k pumpování krve do aorty a tak dochází ke ztluštění stěny pravé komory.
Příčiny:
Fallotova tetralogie je dědičná u některých plemen, proces dědičnosti však dosud nebyl
objeven. Vystavení březího zvířete určitým toxinům, infekci či lékům teoreticky může
poškodit vývoj srdce a pak může Fallotova tetralogie vzniknout.
Fallotova tetralogie vzniká, když dvě hlavní cévy opouštějící srdce - aorta a plicnice, se při
vývoji srdce neadekvátně vyvinou. Důsledkem je zvětšení aorty a zmenšení plicnice. Takto
zvětšená aorta pak ústí do obou srdečních komor a tím dochází k mísení odkysličené krve
v pravém srdci s okysličenou v levém srdci. Mísení krve způsobuje modré zbarvení dásní,
toto nazýváme termínem „modré dítě“. Protože je plicnice zúžená, méně krve vstupuje do plic
aby byla okysličena, což ve výsledku znamená špatné okysličování celého těla. Závažnost
zúžení plicnice pak určí stupeň klinického postižení zvířete.
Klinické příznaky:
Zvířata postižená Fallotovou tetralogií jsou menší než jejich vrstevníci a často bývají zakrslí.
Také svým vrstevníkům nestačí například při hrách a běhu. Také mohou mít často mdloby a
mohou zvýšeně dýchat z nedostatku kyslíku. Při klinickém vyšetření pak může být
diagnostikován srdeční šelest a sliznice úst a očí mohou být namodralé.
Diagnostické testy:
RTG vyšetření hrudníku bývá provedeno v případě diagnostiky srdečního šelestu.
Echokardiogram (ultrazvuk srdce) s Dopplerem obvykle potvrdí diagnózu a závažnost
problému. Jelikož mnoho veterinářů nemá ultrazvuk s Dopplerem, Vaše zvířátko může být
odesláno ke specialistovi. Laboratorní testy mohou být doporučeny k posouzení reakcí těla na
snížené množství kyslíku.

Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
Zvířata postižená Fallotovou tetralogií jsou léčena léky. Děti s tímto nálezem podstupují
operační zákrok na srdci, psi a kočky však netolerují připojení na přístroji, který vytváří
bypass srdce, tak dlouho, aby bylo možné opravit všechny defekty. Bylo provedeno několik
operačních zákroků s cílem zkusit dovést nadbytečnou krev do plic, ovšem rutinně se tato

operace u zvířat neprovádí. V některých případech může být zúžení plicnice léčena
balonkovou dilatací, která zvýší množství krve jdoucí do plic a tím pádem snižuje klinické
příznaky.
Je možné provést dva typy léčby. Jestliže pacient vykazuje nedostatek kyslíku v jeho tkáních,
začíná léčba snahou zvýšit množství červených krvinek. Pokud v krevním řečišti cirkuluje
hodně červených krvinek, krev houstne (jako bláto) a může dojít k jejímu srážení, což může
způsobit záchvaty. U těchto pacientů je krev pravidelně odebírána (flebotomií), aby se snížilo
množství červených krvinek. Některým zvířatům může být podán lék (hydroxyurea), což
způsobí snížení množství produkovaných červených krvinek.
Následná péče:
Zvířata postižená Fallotovou tetralogií jsou často monitorována, kvůli možnému zvýšení
množství červených krvinek. Čím starší pacient, tím častěji musí být kontrolován.
Prognóza:
Zvířata s klidným životním stylem mohou tolerovat tento problém a žít 5 let i déle. Bohužel,
většina zvířat však vykazuje těžké příznaky už v 1 – 2 roce života a umírají náhle během 1 a 5
roku života díky krevním sraženinám, které zahustí krev, způsobují abnormální srdeční
rytmus nebo chronickou ztrátu kyslíku.
Jelikož je tento vrozený defekt dědičný, neměla by být takto postižená zvířata využívána pro
chovné účely. Samice postižené Fallotovou tetralogií většinou v posledním trimestru březosti
umírají, což je způsobeno vysokými nároky vyvýjejícího se plodu na jejich srdce.

