
Patentní ductus arteriosus 
 

Základní informace: 
 

Popis: 

 

Patentní ductus arteriosus (PDA nebo též Botalliho spojka) je vrozená srdeční vada. Před 

narozením mají všichni savci cévu (ductus arteriosus), která spojuje dvě hlavní cévy 

opouštějící srdce – aortu a plicní artérii. Ductus arteriosus umožňuje krvi tok z plicní artérie 

do aorty, čímž obchází plíce, protože plod ještě nedýchá.  

Když se zvíře narodí a začne dýchat, ductus arteriosus se normálně uzavře. U 2-3 z každých 

1000 psů se tak nestane a tento stav je pak nazván PDA. U těchto psů pak část krve proudí 

z aorty přes PDA do plicní artérie a plic a pak zpět do levé části srdce. Tento nadbytečný 

krevní tok zahltí levou část srdce a případně tak způsobí levostranné srdeční selhání. 

 

Příčiny: 

 

Ductus se neuzavře, protože sval, jehož kontrakcí se stěny spojky uzavřou, kolabuje. U mnoha 

plemen psů je tento defekt dědičný, postižení psi by se neměli používat k chovu. PDA je 

jedna z nejčastějších vrozených defektů u psů. Jen výjimečně se objevuje i u koček.  

 

Klinické příznaky:  

 

Většina štěňat s PDA nemá žádné klinické příznaky a srdeční šelest, způsobený PDA je 

zjištěn, když jsou štěňata vyšetřována veterinářem. Výjimečně může mít štěně velký PDA, 

který zapříčiní jeho úmrtí před odstavem. Pokud je přítomno srdeční selhání, zrychlené 

dýchání s větším úsilím může tento stav provázet. Může být také zaznamenán kašel, letargie a 

neschopnost přibývat na hmotnosti. 

 

Diagnostické testy: 

 

Pokud Váš veterinář objeví šelest odpovídající PDA, je nutné pořídit RTG snímky hrudníku a 

echokardiogram (ultrazvuk) srdce k potvrzení diagnózy a k posouzení velikosti levého srdce a 

také jeho funkce. Krevní testy bývají provedeny před narkózou.  

 

Léčba a následná péče: 
 

Možnosti léčby: 

 

Pokud má zvíře srdeční selhání nebo abnormální srdeční frekvenci (fibrilaci síní), je nutné 

provést léčbu před narkózou a chirurgickou korekcí. Pokud srdce není hodně PDA postiženo,  

je možné s operací počkat, až štěně vyroste a má kompletní vakcinace. Uzavření PDA je 

obvykle prováděno u odborníků na kardiologii a na chirurgii. 

Chirurgické uzavření PDA je nejstarší metodou léčby. Používá se u štěňat, která jsou moc 

malá na to, aby mohla být katetrizována nebo mají PDA ve tvaru složitém na uzavření jinou 

metodou. Operace zahrnuje otevření hrudníku na levé straně pod celkovou narkózou.  

Méně invazivní metody uzavření PDA také vyžadují narkózu a umístění katetru do srdce. 

K uzavření PDA se použijí speciální nástroje (např. Amplatzer), které se umístí přímo před 

otvor a ucpou jej. Tyto metody vyžadují přítomnost žil a cév velkých natolik, aby bylo možné 

jimi zasunout speciální katetry, které se při této metodě používají. 



Následná péče: 

 

Po operaci musí být pacient několik dní hospitalizován a musí být v klidu, než se chirurgická 

rána zhojí. Stehy se obvykle odstraňují za 10-14 dní po operaci, na odstranění stehů můžete 

již ke svému veterináři. 

Při použití speciálních nástrojů, jako je Amplatzer musí být také pacient držen v klidu pár dní, 

aby se mohly cévy zadní končetiny, kterými byl vsunut katetr, zhojit. Pokud byly umístěny na 

zadní končetině stehy, mohou se odstranit 10-14 dní po operaci. 

Jestliže měl pacient srdeční selhání ještě před uzavřením PDA, podávají se mu po dlouhou 

dobu léky a provádí se opakovaný monitoring jeho zdravotního stavu. Pokud srdeční selhání 

nebylo přítomno, od zhojení ran po operaci již většina psů nepotřebuje žádné sledování.  

 

Prognóza: 

 

Prognóza je příznivá u psů, kteří nemají srdeční selhání a nemají fibrilaci síní. Úspěšnost 

operace nebo uzavření PDA katetrem je 90-95%. Většina psů pak žije normálně s minimem 

komplikací. Komplikace při operaci zahrnují smrt pacienta, pokud PDA praská, když je 

operován. Výjimečně se mohou podvazy svézt a nebo přetrhnout, což se může stát až po 

operaci a tento stav pak vyžaduje reoperaci. To však nastává spíše u starších psů.  

Komplikace umístění speciálních nástrojů zahrnují špatné uchycení a pohyb nástroje až do 

plic. Výjimečně se může stát, že tyto nástroje neuzavřou PDA kompletně, což pak může 

způsobit problémy v budoucnosti. 

Komplikace uzavření pomocí Amplatzeru nejsou běžné, ale některé PDA jimi nejdou uzavřít. 

Při jakémkoliv použití katetru se může vytvořit v místě jeho zavedení otok.     

 

  


