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Przypadek tetralogii Fallota - w]Odzonei wady serca u psa*)
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Garncarz M., Czubek A.

Glinical case of tetralogy of Fallot: a congenital heail defect in a dog

An,8=week-old, lfemale wire fox terrier weighing 1.
echocardio,graphic examination to rule out a congen
tetralogy,óf tr],allot,:This heart defect is infrequentl

hypoxia. A ,final,diagnosis can be made on, the basis of

Wrodzone wady s erc a u zw ier ząt występuj ą sto sun-
kowo rzadko w porównaniu z często występującymi
u nich nabytymi wadami serca. Wśrod wad wrodzo-
nych naj c zęś c i ej wy stęp uj ą: nv ejeni e aoĄ, pr zetrw Ńy
przewod tęt niczy B otalla i zw ejenie pnia płucne go ( 8 ).
Pozostałe wady wrodzone serca, tj. ubytek przegrody
międzykoinorowej i międzyprzedsionkowej, dyspla-
zj a zastaw ek prze dsionkowo -komorowych t złożone
wady, takie jak tetralogia Fallota, występują bardzo
rzadko. Tidholm ( 1 9) stwier dzlł, że tetralogia Fallota
stanowi jedynie 0,60ń wszystkich wad wrodzonych
serca u zwierzą| Kittleson (8) ze stanowi I,35'Yo
wszystkich weterynaryj nych, kardio l o gic zny ch pr zy -

padkow klinicznych. W Veterinary Teaching Hospital
Uniwersytefu Kalifomrlskiego w Davis (USA) w cią-
gu 10 lat stwierdzono tetralogię Fallota u 19 pacjen-
tów (psow i kotów), co stanowiŁo 0,5%o kardiologicz-
nych pacjentów tego szpttala (9). W medycynie czło-
wieka natomiast I}Yowadwrodzonych serca u dzieci
to tetralogia Fallota (18). Tetralogia Fallota zostaŁa
rowntęż opisana u koni (7).

Ptzyczynąwad wrodzonych sefca mogąbyc czyn-
niki g eneĘ c zne, a także e gzo genne, j ak : zakażenia w t-
nrsowe (np. wirus r9ż;y9zki u człowieka), promienio-
wanie j onizuj ące, niedobór tl eN czy też zatrucia (20).

Badania genetyczne w medycynie człowieka wyka-
zały, że tetralogia Fallota jest wadą rozwojową która
wynika z defektu pojedynczego autosomalnego genu
o re c e syvvnym charakte r ze pr zekaryw ania (I 4) . W me -

dycynie weterynaryjnej badania nad genetyką chorób
serca u psów rasy keeshound (5) i buldogów angiel-
skich (21) równiez wykazaĘ predyspozycje geneĘczne
tych ras do tetralogii Fallota, zwężeniatętnicy płucnej

Keywords: dog. echocardiography, tetralogy of Fallot, congenital he rt de ct

i ubytków przegrody międzykomorowej. U niemiec-
kich szpicow wilczych jest to poligenowa wada wro-
dzona (21). U dotkniętych zwterząt podczas rozwoju
embrionalnego nie dochodzi do prawidłowego rozcho-
dzenia się opuszki serca na aortę, tętnicę pŁacnąoraz
stożektętniczy w lewym i prawym ujściukomorowym
(2I), co prowadzi do przemieszczenia aorty nad pra-
wą komorę.

Tetralo gia F allota charakteryzuj e się ubytki ęm pr zę -

grody międzykomorowej, przemieszczenięm aorĘ na
prawo, zwężeniem pnia płucnęgo oraz przerostem
mięśnia sercowego prawej komory (2,2I). W wadzie
tej występuje przeciek krwlzprawej do lewej komory
(i następnie do aorty), poniewaz zwężenie pnia płuc-
nego zwiększa opor przepływu krwi w prawej komo-
rze do tego stopnia, że przewyższa ono opór w lewej
komorze a krew pĘnie ,,po linii najmniejszego opo-
tu". Nieutlenowana krew jest pompowana do krĘe-
nia dużego prowadząc do hipoksji, Dlatego teżtętra-
logia Fallota jest tzw. wadą siniczą prowadzącą do
postępuj ącego niedotlenienia, osłabienia, nietolerancj i
wysiłkowej , zablrzenia wzrostu, policytemii, omdleń
i drgawek (I3,2I). Przedwczesna śmierć możebyc
skutkiem niedotlenienia, nadmiernej lepkości krwi lub
,,złośliwej" arytmii (I3, 2I).

Wstępne rozpoznanie wady wrodzonej serca takiej
jak tetralogia Fallota, można postawić na podstawie
badania kliniczne go, kardiologic znęgo, radiologiczne-
go, elektrokardiografi cznęgo (EKG), echokardiogra-
ftczne go or az b adań l ab orato ryj nyc h. O state c znę r o z -

poznanie mozna jednakpostawić po wykonaniu echo-
kardio grafi czfle go badania dopplerowskie go (2 0). PeŁ
ne b adanie e chokardio gr aftczne or az p omiar średnicy
aorfy w życiu płodowym człowieka pozwala stwier-
dziótętralogię Fallota nawet w tak wczesnej fazie (3).*'Praca finansowana w ramach projektu badawczcgo KBN (3PO6K03425)



Opis ptrypadku

Do Kliniki Małych Zwierząt, Katedry Nauk Klinicznych Wy-
działu Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie skiero-
wany został pies, szorstkowłosy foksterier, suka, w wieku 8 ty-
godni, 1,5 kg m.c., na dodatkowe badania obrazowe w celu po-
stawienia prawidłowego rozpoznania wady wrodzonej serca, po-
niewaz podczas rutynowego badania klinicznego przed szczepie-
nienr stwicrdzono obecność szmeru sercowego. Pies wcześniej
tlie chorował, a właścicicl psa nic zauważył niepokojapych obja-
wórł, klinicznych, celem postawienia rozpoznan i a przeprorvadzo-
rro badanie kliniczne (ogólne i szczegółowe) oraz pomocnicze
(EKG, echokardiografi a, badania laboratoryjne).

Badanic kliniczne ogólne i szczegółowe przeprowadzono wc-
dfug ogólnie przyjętych zasad i na podstawie opracowanej przez
Garncarz karty badania kardiologicznego psa (6). Badanie labo-
ratoryjne wykonano w Zakładzie Diagnostyki Kliniczrrej l Labo-
ratoryjnej Katedry Nauk Klinicznych. Krew pobrano do probow-
ki z antykoagulantem EDTA i bez antykoagulantu w ilości po
2 cm3. Badanie biochemiczne surowicy (stęzenic białka całkowi-
tego, alburniny, krea§niny, mocznika, wapnia, sodLr, potasu, CPK
oraz akt}rvności ASPAT, ALAT i AP) przeprowadzono przy uży-
ciu aparatu finny Pointe Scientific l80 Plus. Badanie tlorfolo-
giczne krwi wykonano przy użyciu aparatu Abacus firmy Diatron
oraz oceny roznlazLl kr-wi barwionego metodą May-Gńnwald
i Giemsy. Oznaczono stęzenie hernoglobiny, hernatokrytu, ery-
trocytów, leukocytów, płytek krwi oraz średnią objqtość krwinek
i śrędnie stężenie hemoglobiny w krwincc.

Badanie elektrokardiografi czne, wykonane aparatern Aspel B5
AsCARD zostało zapisane w odprowadzeniach I, Il, lII, aVL,
aVF i aVR. Badanie radiologiczne wykonano w Oddziale Diag-
nostyki Obrazowej przy lżyciu aparatu Prestige II firmy G&E.
Badanie echokardiograftczne wykonano aparatcm ultrasonogra-
ficznym Pandion 300vet firrny Pie Medical Equiprnent z opro-
gramowaniem kardiologicznym i dostępnymi głowicami sekto-
rowymi 2,5, 3, 1 , oraz J ,5 mHz, Zę względu na niewielką ilość
sierści klatka piersiowa nie została wygolona, jedylie dokładnie
zwllżona alkoholem w celu usunięcia kieszeni powietrznych po-
rniędzy skórą a głowicą aparatu.

Podczas badania echokardiograficznego elektryczny zapis pra-
cy serca był stale monitorowany w postaci II odprowadzenia koń-
czynowego, które jest standardowym wyposażeniem aparatu do
echokardiografi i, Badanie echokardiograftczne zostało przepro-
wadzone w spoczynku; pies lezał na prawym) a następnie na le-
wym boku na specjalnie skonstruowanym do badań echokardio-
graficznych stole (stół z wyciętymi dziurami unlozliwiający ba-
danie spod spodu). Podstawowe kliniczne badanie echokardio-
graftczne obejmowało badanie w płaszczyźnie podłuznej i po-
przecznej w ujęciach prawym przymostkowym, lcwym dogłowo-
wym i lewym doogonowym w projekcji dwuwymiarowej, które
umozliwiły ocenę: morfologiczną serca (przedsionki, komory,
przegrody m i ędzykomorowej i mtędzy przeds i on kowej ser cą za-
stawek przedsionkowo-komorowych i półksiężycowatych oraz
kurczliwości poszczególnych segmentów komory). Okręślenie
grubości mięśnia sercowego: przegrody międzykornorowej i wol-
nej ściany lewej komory (wyrażone w cm) wykonano echokar-
diografiąjednowymiarową (M-mode) w standardowych projek-
cjach, a frakcja skracania i frakcja wyrzutowa obliczone zostaĘ
przy uĄciu oprogramowania kardiologicznego, w który wypo-
sazonyjest aparat SC 300 Pandion.

Wszelkie nieprawidłowości w przepływie krwi zostały wstęp-
nie ocenione za pomocąbarwnej echokardiografi i dopplerowskiej,
która pozwoliła ocenić kierunek przepĘwu krwi i jej turbulen-
cje. Następnie wykonano pomiary szybkości przepĘwu krwi (wy-
rażonę w m/sec) za pomocą przepływu dopplerowskiego ciągłe-
go i pulsacyjnego.

Badanie echokardiograftcznę i radiologicznego zostaĘ udo-
kumentowanę w postaci zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym
Sony MVC-CD400. Komputerowej obróbki zdjęć dokonano
w programie ACDSee 4.0,

Wyniki iomówienie
Wstępne badanie kliniczne pozwoliło stwierdzic ka-

szel reakcyjny łatwy do wywołania, powiększone mig-
dałki podniebienne, zaostrzony szmer oskrzelowy, przy-
spieszony oddech oraz skurczowy szmer sercowy o na-
sileniu IV/U okolicy podstawy serca, najgłośniejszy po
lewej stronie klatki piersiowej, plomieniujący dogłowo-
wo i na prawą stronę klatki piersiowej. Podczas pierw-
szego badalria klinicznego nie stwierdzono sinych błon
śluzowych. Tydzień póżniej błony śluzowe były w nje-
wielkim stopniu zasinione. Dopiero przy porownaniu
cholego psa z drugirn z tego miotu wjdać było wyraźną
roznicę w zabarwieniu błon śluzowych.

Typowy szmer sercowy towarzyszapy tetralogii Fallo-
ta wynika ze zwężenia tętnicy płucnej i słyszalny jest
najgłośniej po lewej stlonie klatki w okolicy podstawy
serca. W tym przypadku wynikał z turbulentnego prze-
pływu krwi ptzez zwężonątętnicę płucną i zwężonąaor-
tę. Niekiedy obecność szmeru wynika równiez z prze-
pływu l<rwi przez sam ubytek międzykomorowy, wtedy
gdy ubytek jest rnały i stanowi opór dla płynącej kr-wi.
Promieniowanie szmeru, które było słyszalne w tym
wypadku występuje przy zwężeniu aorty (8). Niekiedy
u chorych zwierzal nie słychać szmerów sercowych, co
wynika ze zmniejszonego przepływu krwi przez tętnicę
płucną illub znacznej policytemii, przy której wzTasta
lepkość krui (9).

Zwykle u chorych zwierząt występują sine błony ślu-
zowe na skutek przecieku krwi prawo-lewego, gdy zbyt
mała ilość krwi zostaje utlenowana. W tym przypadku
niewielka sinica i brak wyraznych objawów klinicznych
wynikały z obecnoścl zwężenia aofty, które powoduje
wzrost oporu po stronie lewej krążenia, przeciwstawiając
się oporowi wynikaja§emlJze zwężenia tętnicy pfucnej
paradoksalnie korzystnie dla psa. W tej chorobie obie
komory w zasadzi e fu nkcj on uj ą j ak j e dna, pompuj a.c krew
tam, gdziejest jej łatwiej: do tętnicy płucnej lub aorty.

Zmiany w zapisie elektrokardiograftcznyrn były typo-
we dla przerostu mięśnia sercowego prawej kornory (1 l ).
Stwierdzono głęboki załamek Q, wysoki załamekT oraz
prawogram (ryc 1)

Badanie morfologiczne i biochemicznę krwi nie rvy-
kazało Ępowych odchyleń od norm. Jedynie stęzenie sodu
(I29,7 mmol/l) było obnizone o 5,3oń, potasu (2,3 mmoVl)
o 37,8oń, a aktywność fosfatazy alkalicznej (226,3 I]lD
podwyzszona o 2l0oń.Przyczyny zablrzeń stężenia obu
j onów oraz obj awów kl ini c zny ch zw iązany ch z ty m zj a-
wiskiem są dobrze poznane i opisane w literaturze. U tego
psa nie stwierdzono czynnikow mogących prowadzic do
spadku obu j onow oraz obj awów klini czny ch zw lązany ch

.

Ryc. 1. Zapis elektrokardiograficzny w
III - stwierdzono głęboki załamek Q,
prawogram

odprowadzeniach I, II,
wysoki załamek T oraz
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R1 c. 2. Echokardiografia jednowymiarowa (M-mode) w plasz-
cą,źnie podłużnej w ujęciu prawym przymostkowym. Przerost
rr olnej ściany lewej komory i przegrody międzykomorowej z jed-
noczesnvm zmniejszeniem światła lewej komory (głównie w fa-
zie skurczu) oraz wynikający z tego wzrost frakcji wyrzutowej
i frakcji skracania
Objaśnienia: RVDd right ventricular diameter diastole, średnica
prawej komory w fazie rozkurczu; IVSd interventriculal septum
diastole, przegroda międzykomorowa w fazle rozkurczu; LVDd -
left ventricular diameter diastole, średnica lewej komory w fazie
rozkurczu; pwd free wall in diastole. wolna ściana w fazie rozkur-
czu; IVSs interventricular septum systole, przegroda międzyko-
lnorowa w fazie skurczu; LVDs - left ventricular diameter systole,
średnica lewej komory w fazie skurczu; PWs free wall in systole,
r.r,olna ściana w fazie skurczu; EF - ejection fraction, frakcja wyrzu-
towa; FS fractional shorlening, fiakcja skracania

z ich niskimi poziomami. Fizjologiczny wzrostfosfatazy
alkalicznej występuje w cz,,sie rozwoju kosćca (ż2).

Badanie radiologiczne klatki piersiowej wykazało cha-
rakterystyczne zmiany dla powiększenia prawego serca:
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utrata wcięcia pomiędzy przedsionkiem a komor% tzw.
talii serca, pogrubiona szerokość sylwetki serca, zwięk-
s?ony kontakt.pomiędzy sercem a mostkiem w bocznym
ujęciu oraz uniesiony koniuszek serca, anaczynia krwio-
nośne płucne są mniejsze niz nornalnie (1).

Dopplerowski e badanie echokardio graftcznę potwier-
dziło obecność tetralogii Fallota oraz dodatkowo zwęę-
nie aorty. Ujęcie prawe przymostkowe w osi podłużnej
uwidoczniło ubytek części błoniastej przegrody między-
komorowej oraz przemleszczęnie aorty. Aorta lężała nad
lewą i prawą komorą a przepływ Wwi z obu komór do
aorty w fazie skurczowej pokaz&7l:o zz pomocą koloro-
wego badania Dopplerowskiego (tyc.2). W tym samym
ujęciu obserwowano znacznę pogrubienie wolnej ściany
prawej komory, która dorównywała grubością wolnej
ścianie lewej komory. Prawidłowy stosunek grubości
wolnej ściany prawej komory do wolnej ściany lewej
komory u młodych psow powinien wynosić 0,4 do 0,8 ( l 7).

Ujęcie w osi krótkiej po prawej stronie klatki piersio-
wej na wysokości podstawy serca ujawniło drogę odpły-
wu z prawej komory, tętnicę płucną oraz okolicę zastaw-
ki tętnicy płucnej, w której stwierdzono zwężenie, Zwę-
zenie pnia płucnego zbadano za pomocą barwnej echo-
kardiografi i Dopplerowskiej, która uj awniła turbulentny
pr zepĘw krwl, pr zez tętni c ę płucną, Puls acyj na pr zepły -
wowa metoda Dopplera pozwoliła ocenić dokładne umiej-
scowienie zwężenia.

LIbYek przegrody międzykomorowej widoczny był rów-
nież w osi krótkiej po prawej stronie klatki piersiowej na
wysokości podstawy aorty (ryc. 3) w okolicy części bło-
niastej przegrody międzykomorowej. Z tljęcia cztero-
komorowego koniuszkowego z lewej strony klatki pier-
siowej (.yc. a) można było ocenić połozenie aofty nad
lewą i prawą komorą. Ujęcie dogłowowe w osi podłuz-
nej z lewej strony klatki piersiowej pozwoliło ponownie
ocenić odpĘ,w kr"wi z prawej komory i zwęzenie aorty.

Ryc. 3. Echokardiografia Dopplerowska w płaszczyźnie podłuż-
nej w ujęciu pra}lTm przymostkowym. Kolorowy Doppler prze-
płl,wowy pokazuje przepływ krwi podczas skurczu mięśnia ser-
cowego z lewej komory do aorĘ (kolor czerwony) oraz z prawej
komory do aorty (kolor bialo-niebieski)
Objaśnienia: RV right ventricle, prawa komora, LV left ventric-
le. lewa komora, Ao aor.ta, LA - left atrium, lewy przedsionek

Ryc. 4. Echokardiografia Dopplerowska w płaszczyźnie po-
przecznej na wysokości aorty w ujęciu prawym przymostkowym.
Widoczny przepływ krwi z prawej komory do aorty (kolor nie-
biesko-biały w górnej części zdjęcia) przez ubytek przegrody
międzykomorowej
Objaśnienia: RV right ventricle, pra\Ą.a komora, PV pulmonic
valve, zastawka tętnicy pfucnę1, Ao aońa, LA - left atriurn, lewy
przedsionek
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Ryc. 5. Echokardiografi a dwuwymiarowa w płaszczyźnie podłuż-
nej z ujęcia lewego doogonowego. Widać położenie aor§ nad
lewą i prawą komorą
Objaśnienia: RV right ventricle! prawa komora, LV left ventric-
lc, lcwa komora, Ao aorta, LA - Ieft atrium, 1ewy przedsionek, RA

right atrium, prawy przedsionek

W medycynie człowieka skutecznie wykonuje się ru-
tynowe zabiegi operacyjne we wczesnej lub średnio za-
awansowanej postaci tetralogii Fal]ota u niemowlal nie-
za7eżnie od wieku, stopnia nasilenia objawow lub budo-
wy anatomicznej naczyń wieńcowych (10, 16). W wete-
rynarii opisuje się zabieg operacyjny maja.cy na celu cał-
kowite wyleczenie pacjenta, polegaja.cy na zamknięciu
ubytku przegrody międzykomorowej i rekonstrukcji drogi
odpływu krwi z prawej komory poprzez chirurgiczne
otwarcie ściany prawej komory (l3,21).

Mniej inwazyjnametoda operacyjnego leczenia tetralo-
gii Fallota stosowana w medycynie człowieka i weterynarii
to balonikowanie tętnicy płucnej, tak jak przy salnoist-
nym zwężeniu tętnicy płucnej. Jest to metoda stosowana
w przypadkach ciężkieg o zwężenia tętnicy płucnej . Opi-
sano korzystne skutki balonikowania tętnicy płucnej:
spadek gradientu ciśnienia przez zastawkę tętnicy płuc-
nej, wzrost przepływu krwl przez tętnicę płucną oraz
znaczne poprawienie stanu klinicznego psa ( 12). U ludzi
i zwlerząt balonikowanie tętnicy płucnej nie wiązało się
z występowaniem objawó.r ubocznych i rniało bardzo
dobre skutki krótkoterrninowe (4 miesiące), jednak ko-
nieczne są dalsze badania, aby ocenić skutki długoterrni-
nowe ( 1 5 ). Opisano r ównież,,pal iatywny" zabie g opera-
cyjny u zwierząt polegający na utworzeniu sztucznego
przecieku lewo-prawego, który ma zrównoważyc prze-
ciek prawo-lewy (21).

Leczenie farmakologiczne ma na celu ograniczenie
objawów prawostronnej niewydolności serca (9), niedo-
tlenienia oraz komplikacji w krzepnięciu krwi ( l5). U nie-
których pacjentów wskazane jest stosowanie beta adre-
nergicznych blokeróW aby ograniczyć prawdopodobień-
stwo nagłej śmierci sercowej (4) W przypadkach poli-
cytemii, gdy dochodzi do znacznej objawowej nadlep-
kości krwi, konieczne jest upuszczenie krwi (powyzej
0,65-0,680ń) (2l).Podejmując się takiego zabiegu nale-
ży zwrócic uwagę na poziom żelaza, który często spada,
or az n a k o nie c zno ś ć p o dania płynów zastęp czy ch. Zw ie -
rzęta z tetralogią Fallota często zyją wiele lat. Zależy to
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od skuteczności leczenia i uniknięcia typowych powik-
łań: niedotlenienia, nadmiernej lepkości krui i wystąpie-
nia złośliwej arytmii (2l).

Celowość chirurgicznego leczenia takiej wady serca
jak tetralogia Fallota mająca na celu całkowite wylecze-
nie jest dyskusyjna. Zabieg operacyjny jest skompliko-
wany i wymaga drogiego sprzętu, który nie jest ogólnie
dostępny w weterynarii, a rokowanie jest ostrozne. Na-
lezy pamiętać, że chory pies z wrodzoną wadą serca nie
powinien mieć potomstwa. Przez pewien czas (od kilku
miesięcy do kilku Iat zalężnię od stopnia nasilenia cho-
roby) mozemy zapewnić komfort życia pacjentowi sto-
suj ap odpowiednią faim akoterapię. Jeśli leczenie nie przy-
nosi rezultatów, nalezy wspólnie z właścicieleln rozwa-
życ eutanazję. Jednak ostateczna decyzja dotycząca toku
postępowania należy do właściciela.

Pies z rczpoznanąwadąjest obecnie w dobrym stanie.
Ze względu na brak objawów klinicznych związanych
z jego chorobąnie otrzymuje leków. Jest rnniejszy od po-
zostałych szczenl,ąt w miocie o 500 gramow. Sinica wi-
docznana błonach śluzowych i poduszkach tylnych koń-
czyn jest widoczna dopiero po nlacznym wysiłku.
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