Defekty síňového a komorového septa
Základní informace:
Popis:
Defekty síňového a komorového septa jsou vrozené srdeční deformity, které jsou přítomny již
při narození. Defekt síňového septa (ASD) je díra v membráně mezi síněmi, což je tkáň,
oddělujcí obě srdeční síně. ASD mohou mít různou velikost a být přítomny v různých částech
membrány.
Defekty komorového septa (VSD) jsou díry v septu, což je tkáň, oddělující obě srdeční
komory. Většinou jsou VSD malé a lokalizované pouze níže od aortální chlopně.
Příčiny:
U některých plemen psů se ASD a VSD rozvíjejí proto, že defektní geny způsobí formování
dírek během vývoje srdce. Pokud je březí fena vystavena působení určitých toxinů, infekcí či
léků, když se srdce štěňat vyvíjí, pak se může ASD a VSD objevit. Nejčastěji je však příčina
ASD a VSD neznámá.
Klinické příznaky:
Většina ASD jsou malé a nezpůsobují potíže a také nezpůsobují srdeční šelest. Mohou být
objeveny náhodně, když je Váš pes vyšetřován echokardiogramem (ultrazvukem srdce).
Pokud je ASD velký nebo je spojen s jiným vrozeným srdečním defektem, mohou se objevit
příznaky levo či pravostranného srdečního selhání. Tyto příznaky zahrnují zvýšenou frekvenci
a námahu při dýchání, kašel a intoleranci zátěže. Kočky jsou více náchylné k velkému ASD,
který bývá spojen s jinými vrozenými defekty a mnohem častěji se u něj rozvíjí srdeční
selhání.
Většina VSD jsou malé, ovšem způsobují šelesty, které bývají zjištěny při klinickém
vyšetření. Většina psů a koček s malým VSD nemá klinické příznaky. Ovšem pokud je VSD
velký či je spojen s jinými vrozenými srdečními vadami, pes či kočka pak může mít levo či
pravostranné srdeční selhání.
Diagnostické testy:
Pokud má Vaše zvíře šelest typický pro ASD či VSD, Váš veterinář může doporučit RTG
vyšetření hrudníku a také echokardiogram, využívající Dopplerova jevu. Ne všichni veterináři
však takový ultrazvuk mají, proto můžete být odesláni ke specialistovi. Toto vyšetření
obvykle potvrdí diagnózu a posoudí se jím velikost ASD či VSD. Pokud je diagnostikován
abnormální srdeční rytmus (arytmie), může být provedeno též EKG vyšetření. Pokud ASD či
VSD vyžaduje chirurgický zásah či ucpání katetrem, pak je nutné provést laboratorní testy
ještě před samotným zákrokem. Katetrizace srdce je obvykle také provedena před nápravou
defektu.

Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
Malé ASD a VSD obvykle nemusí být napravovány, jelikož nijak nezkrátí život pacienta.
Pokud je ASD či VSD velký a již se rozvinulo srdeční selhání, je toto léčeno diuretiky
(furosemid), vasodilatátory (enalapril) a léky, které zlepšují srdeční kontrakci (pimobendan).
Mohou být také použity jiné léky na léčbu arytmií, pokud jsou přítomny.
Chirurgická náprava velkého ASD a VSD je obvykle provedena ve specializovaných
centrech, kde mohou provádět operace otevřeného srdce u psů. Pes musí být velký, aby mohl
podstoupit srdeční bypass.
Některé z velkých ASD a VSD mohou být uzavřeny pomocí nástroje Aplatzer, který se umístí
na místo pomocí srdečního katetru. Tato možnost léčby však vyžaduje odeslání
k veterinárnímu kardiologovi, který pak provede zákrok.
Následná péče:
Každoroční RTG vyšetření je prováděno u psů a koček s ASD či VSD, aby se posoudila
velikost srdce a sledovaly plíce kvůli možnému rozvoji srdečního selhání. Upozorněte
urychleně svého veterináře, pokud uvidíte u svého mazlíka jakékoliv příznaky srdečního
selhání.
Prognóza:
Zvířata s malým ASD či VSD mají obvykle normální život bez komplikací. Čím větší dírka
v srdci je, tím větší je pravděpodobnost vzniku srdečního selhání a častěji tak může postihnout
mladší zvíře. Zvířata se srdečním selháním mohou být úspěšně zvládáno pomocí léků po
měsíce či i jeden rok.
Jelikož ASD a VSD jsou u mnoha plemen dědičné, zvířata s těmito defekty by neměla být
použita pro chovné účely. Fenám s velkým ASD či VSD častěji selže během posledního
trimestru březosti srdce, kvůli zvýšenému objemu krve v jejich těle.

