Peritoneoperikardiální diafragmatická kýla
Základní informace:
Popis:
Peritoneoperikardiální diafragmatická kýla (PPDH) je vrozená srdeční vada, která je přítomna
již při narození. Zvířata s PPDH mají otvor v bránici (sval, který odděluje hrudník od břicha)
a otvor ve vaku, který je okolo srdce (perikardiální vak). Perikardiální vak je srostlý s bránicí,
nebo k ní přiléhá, čímž se vytvoří tunel, který umožňuje orgánům břišní dutiny pohyb do
perikardiálního vaku.
Příčiny:
PPDH se vyskytuje u koček a psů velmi sporadicky, perské kočky a výmarští ohaři jsou však
k tomuto defektu predisponováni. Dodnes nevíme, proč se tento defekt vyskytuje. PPDH
nemůže být způsobeno zraněním.
Klinické příznaky:
Mnoho zvířat, postižených PPDH, nemá žádné klinické příznaky, protože orgány břišní
dutiny lehce klouzají do perikardiálního vaku či ven a nezpůsobují žádné problémy. PPDH lze
diagnostikovat RTG snímkováním hrudníku a břicha, kdy jsou tyto snímky pořizovány za
jiným účelem.
Některá zvířata s PPDH trpí občasným zvracením, sníženým apetitem, ztrátou hmotnosti a
průjmem. Tyto příznaky mohou být přisouzeny pohybu žaludku a střev do perikardiálního
vaku. U dalších zvířat se může objevit kašel a ztížené dýchání. Pokud játra či jiné orgány
vstoupí do perikardiálního vaku, sníží se prostor potřebný pro plíce, což nepříznivě ovlivní
dýchání. Schopnost srdce plnit se krví může být také postižena, a to v případě, že se do
perikardiálního vaku dostanou orgány, zvláště pak, pokud se do perikardiálního vaku dostane
lalok jater, zkroutí se a zaškrtí (zablokují se cévy jdoucí do jater), může se začít formovat
tekutina v perikardiálním vaku. V takovém případě se pak může vyvinout srdeční selhání.
Diagnostické testy:
PPDH je možné diagnostikovat pomocí RTG hrudníku a břicha, lze tak zjistit přítomnost
žaludku, střev či jater v perikardiálním vaku. Přítomnost orgánů břicha v perikardiálním vaku
lze diagnostikovat použitím kontrastního rentgenu, kdy pacient pozře baryum (což je
kontrastní látka) a pak jsou pořízeny RTG snímky. Ke zjištění množství tekutiny
v perikardiálním vaku a jejího vlivu na činnost srdce, lze provést také echokardiogram
(ultrazvuk srdce). Ultrazvukové vyšetření břicha pomáhá potvrdit, zda některé orgány v břišní
dutině chybí.

Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
Jedinou efektivní léčbou PPDH je operace. Operace je doporučena u všech zvířat s klinickými
příznaky PPDH a u mladých zvířat i když klinické příznaky nemají. U starých zvířat se
mohou vytvořit mezi uskřinutými orgány a perikardem adheze, což pak operaci hodně
zkomplikuje. Pokud má starý pacient klinické příznaky, operační zákrok je stále tou nejlepší
léčbou. Pokud je starý pacient bez klinických příznaků, PPDH lze monitorovat a chirurgicky
ošetřit možné rozvíjející se problémy.
Následná péče:
Po operaci držte Vaše zvíře v klidu do doby, než jsou odstraněny stehy, což je 10-14 dní po
operaci. Staří, asymptomatičtí pacienti s PPDH, kteří nepodstoupili operaci, jsou obvykle
zváni na kontrolu každých 6 měsíců. Upozorněte svého veterináře, pokud by Vaše zvíře
začalo být letargické, přestalo žrát, zvracelo či mělo průjem nebo mělo nějaké dýchací potíže.
Prognóza:
Míra přežití po operaci je vysoká, kvalita života je po úspěšné operaci normální. Procento
zvířat s asymptomatickým PPDH, které se může změnit v symptomatickou formu PPDH je
neznámé.
Náš tip: Tento typ kýly se často vyskytuje společně s kýlou pupeční či tříselnou.

