Perzistentní pravý aortální oblouk
Základní informace:
Popis:
Perzistentní pravý aortální oblouk (PRAA) je vrozený srdeční defekt, který je přítomen již při
narození zvířete. Když se srdce plodu vyvíjí, hlavní jeho části rostou a ty ostatní zanikají.
Aorta je céva, která vede krev z levé strany srdce do celého těla. U plodu se na vývinu aorty
podílí dvě rozdílné struktury: pravý a levý aortální oblouk. Normálně, levý aortální oblouk
tvoří aortu a pravý aortální oblouk zmizí ještě před narozením. Pokud pravý aortální oblouk
nezanikne a vytváří aortu, krevní průtok je normální, ale aorta a některé z jejich okolních cév
mohou mít vliv na jícen (trubice, spojující ústa se žaludkem). Jícen je pak chycen mezi
aortou, bází srdce a arteriózním duktem (ductus arteriosus je spojka mezi aortou a plicní
arterií jdoucí do plic).
PRAA většinou nezpůsobuje potíže dokud mládě nezačne přijímat tuhou stravu. Tuhé jídlo
nemůže projít jícnem, pokud je chycen mezi cévami. Jídlo se pak hromadí v jícnu před
srdcem a způsobí roztažení jícnu. Jídlo je vydáveno a může být vdechnuto do plic.
Příčiny:
Proč se aorta vyvine z pravého aortálního oblouku místo z levého není u zvířat jasné. PRAA
je ojedinělým defektem u štěňat a koťat.
Klinické příznaky:
Jakmile štěně či kotě začne přijímat pevnou stravu, jídlo se nedostane do žaludku. Nestrávené
jídlo je pak vydáveno ihned po nakrmení a může mít válcovitý tvar. Pokud neschopnost
polykat pevnou stravu trvá dlouho, štěně či kotě nepřibývá na váze a správně se nevyvíjí.
Pokud mládě potravu vdechne, může se rozvinout pneumonie (zápal plic). Pneumonie často
způsobuje horečku, depresi, kašel a zrychlené, ztížené dýchání. Pokud se pneumonie neléčí,
mládě pak rychle umírá.
Diagnostické testy:
U štěňat a koťat s klinickými příznaky se obvykle doporučuje provést RTG hrudníku a břicha
k posouzení, zdali je jícen dilatován (rozšířen), a také kvůli zjištění příznaků pneumonie.
Pokud se zjistí pneumonie či infekce, jsou provedeny laboratorní testy.
Může být také proveden zákrok zvaný esophagram, kdy zvíře pozře potravu smíchanou
s baryem. Na RTG snímcích pak lze vidět průběh jícnu a jeho případné zúžení. Někdy se
esophagram provádí fluoroskopií (video RTG), touto metodou lze také vyšetřit jícen.
Pokud je zjištěno PRAA a také srdeční defekt, může být provedeno vyšetření srdce
ultrazvukem (echo), využívajícím Dopplerova jevu. Tyto testy mohou vyžadovat odeslání ke
specialistovi.

Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
Jedinou léčbou PRAA je chirurgické odstranění ductus arteriosus, čímž se uvolní jícen. Pokud
je duktus průchozí (obsahuje krev), musí se podvázat. Pokud má pacient pneumonii, je třeba,
aby byla léčena první a zvíře bylo před zákrokem stabilizované.
Následná péče:
Je třeba provádět následná RTG vyšetření, aby bylo možné sledovat reakci na léčbu
pneumonie a jícnu po operaci. Frekvence a načasování kontrolních vyšetření závisí na
úspěšnosti operace a zda dávení či aspirace (vdechování) potravy přetrvává.
Prognóza:
Čím dříve je provedena operace, tím méně potíží pak štěně či kotě má. Pokud je jícen
roztažen, výjimečně se pak navrací do své původní velikosti, takže zvířata s tímto postižením
trpí regurgitací i nadále, a musí být krmeni v pozici s hlavou nahoru. Mohou mít také
opakující se periody aspiračních pneumonií, takže musí být stále pod kontrolou. Upozorněte
svého veterináře, pokud se objeví jakékoliv příznaky zápalu plic.

