Hypertrofická kardiomyopatie u koček
Základní informace
Popis:
Hypertrofická kardiomyopatie (HCM) je onemocnění srdce, způsobené ztluštěním stěny levé
srdeční komory, což zmenšuje prostor pro krev. Krev se pak hromadí v levé předsíni a
způsobuje její dilataci (rozšíření). Také je možné hromadění krve v plicích, pak se sníží plnění
levé komory a nastane levostranné srdeční selhání. Nahromaděná krev v levé předsíni se
může formovat do sraženin, které se mohou utrhnout a cestovat do jiných částí těla. Odtok
krve z levé komory může být také ucpán (obstrukční DCM), což pak ztěžuje pumpování krve
do zbytku těla.
Příčiny:
Příčina HCM je v mnoha případech neznámá (idiopatická). Může být genetickým
onemocněním u mainské mývalí kočky, americké krátkosrsté a plemen ragdoll. HCM může
být také genetického původu u plemen norská lesní kočka, turkish van, scottish fold, britská
krátkosrstá a devon rex. HCM se může objevit i sekundárně jako následek hypertyroidismu,
hypertenzi (vysoký krevní tlak), či aortální stenóze (kongenitální srdeční defekt). U samců se
HCM vyskytuje častěji než u samic.
Klinické příznaky:
HCM je obvykle zjištěna předtím, než se rozvine srdeční selhání, protože 80% postižených
koček mají srdeční šelesty, které jsou slyšet při rutinním klinickém vyšetření. Také může být
zaznamenán abnormální srdeční rytmus (arytmie), nebo extra srdeční ozva (cválavý rytmus).
HCM může mít různé stupně závažnosti. Lehčí formy se mohou rozvíjet a zhoršovat, nebo
mohou být ustálené po mnoho let.
Obvykle chybí časné příznaky, jako je letargie a neschopnost tolerovat zátěž. Prvním
zaznamenaným příznakem je pak zrychlená dechová frekvence (rychleji než 50/min.) a
namáhavé dýchání. Pokud se sraženina uhnízdí v cévách předních či zadních nohou, postižená
noha může být paralyzována – má studené a modré polštářky. Tento stav je velmi bolestivý.
Diagnostické testy:
Testy je doporučeno provést poté, co je zjištěn srdeční šelest. Testy zahrnují RTG snímkování
hrudníku, echokardiogram (ultrazvuk srdce), měření krevního tlaku a hladiny hormonů štítné
žlázy (u koček starších pěti let). Ostatní laboratorní testy, kterými jsou kontrolovány ledviny a
ostatní orgány mohou být provedeny u koček se srdečním selháním či krevními sraženinami.
Pokud jsou přítomny arytmie, je indikováno vyšetření EKG.
Krevní testy na zjištění genu, který způsobuje HCM, se provádí u mainské mývalí kočky a
plemen ragdoll.

Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
Není žádný lék, který by byl prevencí rozvoje HCM, takže asymptomní kočky nemusí být
léčeny do té doby, dokud se u nich neprojeví obstrukční HCM nebo hypertrofie komor,
zvětšení předsíně a srdeční frekvence rychlejší, než je norma. Tyto kočky mohou být léčeny
atenololem nebo diltiazemem. U koček bez klinických příznaků, s HCM vzniklým sekundárně
jako následek hypertenze či hypertyroidismu, HCM léčíme až poté, co je primární
onemocnění úspěšně léčeno.
Kočky se srdečním selháním často vyžadují hospitalizaci za účelem stabilizace kyslíkovou
terapií, injekčními diuretiky (furosemid) a léčbu nitroglycerinovou mastí. Pokud je přítomna
tekutina v dutině hrudní, může být odstraněna odsátím. Ve chvíli, kdy je srdeční selhání
stabilizováno, může se kočka převést na orální podávání furosemidu a také buď atenololu
(beta-blokátor) nebo diltiazemu (blokátor vápníkových kanálů). Tyto léky drží srdeční
frekvenci na nízkých hodnotách, takže levá strana srdce má čas se naplnit.
Pokud je levá síň zvětšená, je na místě podat léky proti srážení krve. Řadu let se pro tento účel
používá dětský aspirin a clopidogrel (Plavix).
Inhibitor angiotensin konvertujícího enzymu (ACE) jako je enalapril, benazepril nebo ramipril
jsou doporučeny na snížení množství tekutin v těle, hlavně u zvířat s levostranným srdečním
selháním.
Následná péče:
Kočky s symptomatickým HCM a bez zvětšení levé předsíně jsou obvykle zvány na kontroly
každý 4-6 měsíc (s opakovaným ECHO vyšetřením), pokud jsou stabilní tak pak každý rok.
Středně postižené léčené kočky jsou kontrolovány daleko častěji, v závislosti na použitých
lécích. Kočky s levostranným srdečním selháním jsou kontrolovány častěji, provádí se RTG
hrudníku a laboratorní testy, které ukáží, jak pacient reaguje na léčbu.
Kočky se sekundární HCM často dochází na opakované ECHO vyšetření 4-6 měsíců po léčbě
jejich základního onemocnění, aby se zjistilo, jestli je HCM v regresi. Kočky se srdečními
šelesty a normálním ECHEM mohou být monitorovány každoročním ECHO vyšetřením.
Prognóza:
Kočky s levostranným srdečním selháním mohou žít rok i déle, pokud jsou reakce na léčbu
dobré. Kočky s pokročilým HCM obvykle umírají kvůli srdečnímu a ledvinovému selhání.
Kočky s trombózou mají velmi slabou prognózu. Asymptomatické kočky mohou přežít roky,
pokud je jejich onemocnění stabilní.

