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Ductus Botalli 

 Fysiologie 

 

 Kliniek open ductus Botalli 

 

 ODB echocardiografisch 

 

 ODB behandeling 

 

 

 



Ductus Botalli prenatale circulatie 
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Circulatie fysiologie bij open ductus Botalli 

 Normaal sluiting 1e week na geboorte (cave prematuriteit) 

 Longvaatweerstand daalt 

 Toename links-rechts shunt door de ductus Botalli 

(volumebelasting links) 

 Toename longflow;  

• “waterlek” immature longen, ↓compliance (long wordt 

stijf) 

 



Open ductus Botalli 



Circulatie physiologie bij open ductus Botalli 

 Systolisch en diastolisch: diastolische “steal”  

 Afname flow cerebraal / nieren / darmen 

 Cave subendocardiale ischemie tgv. ↓coronair perfusie 

 Volumebelasting linker hart 

 



Ductus bij prematuur geborene 

 Links-rechts shunt (aorta naar pulmonalis) 

 Te veel bloed naar long 

 Snelle ademhaling/beademingsbehoefte  



Persisterende ductus, kliniek 

 Zuigeling met grote ductus: hartfalen 

 

 Peuter en ouder kind/volwassene: typisch continu 

geruis op 2MCL zonder klachten 

 

 (Toevalsbevinding bij echocardiografie zonder 

bijbehorend geruis, zgn. silent duct)  



Diagnose open ductus Botalli 

Echocardiogram: 

 

 Vastleggen structurele anatomie 

 Korte as pulmonalis met takken 

 Suprasternale view 

 Ductus Botalli zichtbaar? Afmetingen? Ampul? 

 Volumebelasting LA / LV     

 LA/AO-ratio 

 Bijkomende afwijkingen (bv ASD, VSD) 

 Mitraalklep insufficientie 

 Dopplerflow door de ductus 

 NB cave pulmonale hypertensie 



Casus 1 

 

A terme zuigeling 3.5 kg 

 

Drinkt eerst goed (borstvoeding) 

Na 2 wk trager drinken 

Advies buurvrouw: flesvoeding 

Na 3 wk: nader speen 

Na 4 wk consulatiebureau 

- Bleekroze baby  

- Snelle ademhaling 

- Continugeruis 

- Vergrote lever 



Casus 1: apicale 4 kamer 
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Casus 1: parasternale lange as 
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Casus 1: parasternale korte as 



Casus 1: CW thv ductus 



Casus 1: bevindingen 

 Volumebelasting linker boezem en linker kamer 

 Continue links-rechts shunt met vrij hoge v-max tussen 

aorta en pulmonalis 

 Ductus is te visualiseren met 2D 

 Mitralisinsufficiëntie 

 

 



Wat is een klinisch significante ductus?? 

 “Klinisch beloop” van de patient 

 Lage (diastolische) bloeddruk (prematuur) 

 Tekenen van hartfalen/vochtretentie 

 

 Echocardiografische tekenen van significante li-re shunt: 

 LA / Ao ratio > 1,5 (teken van volumebelasting) 

 Ductus diameter > 1,5 mm 

 Doppler flow patroon door de ductus 

 Diastolische flow LPA 

 Volumebelasting minder duidelijk bij groot ASD!!! 



Suprasternaal, kleinere ductus 



Casus 2: jong volwassene met ductus 

 19 jarige dame 

 Moeheidsklachten (niet specifiek) 

 Huisarts hoort geruis 

 Verwijzing naar cardioloog 



Casus 2: jong volwassene met ductus 



Persisterende ductus, waarom behandeling? 

 

 Opheffen volumebelasting 

 

 Voorkomen endocarditis 

 

 Ingreep is curatief 

 



Welke behandeling? 

 Chirurgie:  

 Laterale thoracotomie links 

 (Thoracoscopie) 

 

 Catheter-interventie (vanaf ca 5 kg): 

 (Paraplu) 

 Thrombogene spiraal (coil) 

 Plug (amplatzer)  

 

 



Ductus occlusie met thrombogeen 

spiraaltje (coil) 

 



Casus 2: ductus occlusie met amplatzer 

plug 



Parasternale korte as, kort na plug 



PW/CW Linker pulmonalis 





Casus 1: na sluiten ductus, MI?? 



Niet elke ductus moet dicht 



Conclusie open ductus van Botalli 

- Veel voorkomende aangeboren hartafwijking 

- Vaak bij prematuriteit, regelmatig ook kinderleeftijd, 

soms bij volwassenen 

 

- Volumebelasting links! 

- Niet behandeld: kan leiden tot pulmonale hypertensie 

 

- Chirurgie of HC interventie 

- Let op rest-ductus, LiPA stenose, coarctatie (na plug) 

 


