Arteriální tromboembolie (periferní) u koček a psů
Základní informace:
Popis:
Arteriální tromboembolie nastává, když krevní sraženina uvízne v artérii. Místo vlastního
uvíznutí závisí na velikosti trombu a šířce cévy. Většina krevních sraženin je malá a tudíž
uvíznou v malých cévách. Sraženina může způsobit mrtvici, pokud odříznou od krevního
zásobení určitou oblast v mozku. Sraženiny mohou způsobit poškození či poruchu funkce
jakéhokoliv orgánu v těle. U koček sraženiny obvykle uvíznou v přední noze nebo na
rozvětvení aorty, kde odstupují cévy, zásobující krví zadní nohy. Toto onemocnění je časté u
koček, u psů je výjimečné.
Příčiny:
U psů se mohou sraženiny tvořit sekundárně
při selhání ledvin, Cushingově syndromu
(nadměrné množství steroidních hormonů
v krvi), infekcích chlopní levé poloviny
srdce (bakteriální endokarditidy) a dalších
situacích, způsobujících vznik krevních
sraženin. U koček nejčastěji vznikají krevní
sraženiny v levé srdeční předsíni, když je
dilatovaná z hypertrofické či dilatační
kardiomyopatie, nebo jiných onemocněních
srdečního svalu. Kočky mají lepkavé krevní
destičky, proto se sraženiny mohou tvořit,
pokud je snížený krevní průtok levou
předsíní. Části sraženiny se mohou odloučit
a cestovat krevními cestami do dalších míst,
nejčastěji na konec aorty.
Klinické příznaky:
Příznaky vlastního onemocnění jsou obvykle přítomny, ale mohou být u koček i nenápadné.
Prvním příznakem obvykle bývá náhlá paralýza přední nebo obou zadních nohou. Pokud se
tak stane, tento stav může být pro zvíře velmi bolestivý. Postižená končetina je studená, zvíře
na ni kulhá a lůžka drápů jsou modrá. Svaly postižené končetiny mohou být na omak tuhé.
Diagnostika:
Pro nalezení hlavní příčiny problému a posouzení míry poškození sraženinou, je nutné provést
řadu testů. Obvykle jsou prováděny laboratorní testy, RTG hrudníku a ECHO (ultrazvukové
vyšetření srdce). RTG břicha a ultrazvukové vyšetření aorty Dopplerem může být také
doporučeno k posouzení dalších orgánů a rozsahu sraženiny. Na základě výsledků
počátečních vyšetření mohou být provedeny další testy.

Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
Na počáteční testy a léčbu je obvykle nutná hospitalizace. Je zahájena podpůrná péče pomocí
léků proti bolesti, sedativ a nitrožilních tekutin. Pokud je to potřeba, provádí se i manuální
vyprázdnění močového měchýře či fyzioterapie při paralýze nohou. Na hlavní příčinu
onemocnění jsou podávány specifické léky.
Léky na rozpad sraženiny se u psů a koček používají výjimečně. Jsou často neefektivní,
protože musí být podány jen pár hodin po ucpání cévy, což u zvířat lze stěží zpozorovat.
Streptokináza a aktivátor tkáňového plasminogenu se užívají u lidí, u koček je lze také použít,
ovšem s různým dopadem na přežití. Mohou být použity pouze zřídka u psů, o jejich působení
je jen málo informací.
Léčba je odstartována podáváním léků, které brání zvětšení sraženiny, a také bránící vzniku
dalším sraženinám. Během hospitalizace je doporučeno podávání heparinu injekční formou.
Clopidogrel (Plavix) může být podáván u koček orálně.
Po propuštění z kliniky by měla domácí péče zahrnovat:
- podávání léků proti hlavní příčině vzniku sraženiny
- podpůrnou péči, zahrnující fyzioterapii a vyprázdnění močového měchýře (pokud je
třeba)
- léky, které předchází vzniku nových sraženin, jako je warfarin a aspirin u koček a psů,
clopidogrel pouze u koček.
Následná péče:
Je potřeba pravidelně, obvykle týdně, provádět sledování základní příčiny a příznaků
způsobených sraženinou (jako je porucha funkce ledvin). Opakované testy krevní srážlivosti
jsou potřeba, pokud se k léčbě užívá warfarin. Po pár týdnech se může frekvence kontrol
upravit podle reakce zvířete na léčbu.
Prognóza:
U zvířat s krevními sraženinami v nohou je prognóza opatrná. Pokud se krevní tok během
několika dnů do nohou neobnoví, prognóza je velmi špatná a funkce nohou se již nenavrátí.
V budoucnu se krevní sraženiny opět pravděpodobně vytvoří, pokud preventivní léčba
nezabírá a základní příčina není zjištěna.
Celková prognóza závisí na zjištěném onemocnění srdce. U koček má každá forma
kardiomyopatie různou prognózu. Pokud se však tvoří sraženiny, prognóza je vždy horší. U
psů lze některé základní příčiny snáze léčit, prognóza však závisí na onemocnění, které
způsobuje sraženiny.

