Fibrilace komor a srdeční zástava
Základní informace:
Popis:
Fibrilace komor je křeč či vibrace srdce bez efektivních stahů. Může vzniknout, když dojde
před samotným úderem srdce k předčasnému stahu komor (VPC), což způsobí poruchu
v převodním systému srdečním. Výsledkem je, že srdce se efektivně nestahuje a krev není
pumpována do těla. V krátkém čase se srdce zastaví. Srdeční zástava nastává, když nastane
fibrilace komor a zastaví se pumpování krve.
Příčiny:
Problémy v těle, které způsobí podráždění srdečních komor, které může přejít v VPC a
komorovou tachykardii. Tyto abnormální rytmy (arytmie) mohou vést k fibrilaci komor.
Příklady takových problémů může být srážka s autem, dilatace žaludku, chirurgický zákrok,
pankreatitida, hypertyreóza (kočky), vážné infekce (sepse), vážné změny v elektrolytech těla
(draslík, vápník, hořčík), nádory a léky (digoxin, antiarytmika, opioidy, tricyklická
antidepresiva).
Jinými možnými příčinami může být snížené množství krve (z krvácení či dehydratace),
snížené prokysličení krve (z poruch dýchacího systému či srdce), snížení hladiny glukózy
v krvi, hypotermie, zvýšené hladiny draslíku v krvi, léky, zranění hlavy, tekutina
v osrdečníku, vzduch v hrudníku, krevní sraženiny a mnoho dalších.
Onemocnění srdce mohou být také příčinou. Psi a kočky mají na rozdíl od lidí výjimečně
infarkt, což je stav, kdy dojde k přerušení krevního zásobení srdečního svalu a ten odumře. U
zvířat se častěji vyskytuje fibrilace komor a srdeční zástava při onemocněních jako je
dilatační kardiomyopatie u velkých psů, dále pak u vrozených onemocnění srdce (subaortální
a pulmonální stenóza) či pokročilé onemocnění chlopní u malých psů.
Klinické příznaky:
U některých zvířat se mohou objevit příznaky záchvatů nebo probíhajícího onemocnění. Jiná
zvířata jsou bez příznaků abnormálního srdečního rytmu, než náhle zemřou v důsledku
fibrilace komor. V těchto případech zvíře zkolabuje, přestane reagovat a zastaví se mu
dýchání. Následně již nejsou cítit údery srdce přes stěnu hrudníku a také nelze vyhmatat
žádný pulz na žilách.
Diagnostické testy:
Zvíře, které jde do srdeční a dýchací zástavy potřebuje ihned pohotovostní péči a resuscitaci
(VIZ KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE). K potvrzení fibrilace komor je třeba
napojit pacienta na EKG. Všechna ostatní vyšetření jsou odložena a jsou provedena až po
úspěšné resuscitaci.
Pacient, který byl úspěšně resuscitován vyžaduje velké množství diagnostických procedur,
kterými je možné nalézt příčinu a také vliv srdeční a dechové zástavy na organismus. Tyto
procedury bývají složeny z laboratorních testů, RTG snímkování hrudníku a břicha,
echokardiogramu (ultrazvuk srdce). Následná vyšetření jsou vázána na výsledky těchto testů.

Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
Jedinou možností léčby fibrilace komor a srdečního selhání je kardiopulmonální resuscitace
provedená veterinárním týmem. Můžete pomoci svému zvířeti dýcháním do jeho tlamy a
stlačováním hrudníku, ovšem pouze výjimečně je tento postup úspěšný. Pokud naleznete
zkolabované zvíře, ihned vyhledejte veterinární pomoc. Pokud je kardiopulmonární
resuscitace úspěšná, lze zahájit další léčbu na základě příčiny srdečního selhání. Zvíře bude
zřejmě hospitalizováno kvůli další léčbě.
Následná péče:
Pokud pacient přežije, následné kontroly a vyšetření jsou založeny na příčině selhání a léčbě
příčiny.
Prognóza:
Prognóza je velmi špatná u zvířat, která prodělala srdeční selhání kvůli fibrilaci komor. Pokud
selhání nastane ve veterinární nemocnici, jen velmi málo pacientů je úspěšně resuscitováno a
živé propuštěno z nemocnice.
Kolem 30% lidí, kteří prodělali srdeční selhání v nemocnici, je úspěšně resuscitováno.
Z těchto 30% kolem 10% z nich pak opouští nemocnici. Nejúspěšnější resuscitace jsou
obvykle u lidí, kteří se předávkovali drogami, byli zasaženi elektrickým proudem a u těch,
kteří se topili. U zvířat je procentuální úspěšnost resuscitace ještě nižší.
Prognóza také závisí na příčině srdečního selhání a také na tom, jak dobře lze problém léčit.
Zvířata která jednou prodělala selhání pak selhávají v krátké periodě, pokud není příčina
selhání léčena. Kočky, které prodělají kardiopulmonální zástavu pak mohou na 1-3 týdny
ztratit zrak, kvůli nedostaku kyslíku v mozku. Za cca 3 týdny se jim však opět zrak vrátí.

