Nádory srdce u psů a koček
Základní informace:
Popis:
Nádory srdce vznikají ze srdeční tkáně (primární nádory), nebo metastázují do srdce z jiného
umístění (sekundární nádory). Tyto nádory mohou zasahovat do normální funkce srdce, nebo
způsobovat krvácení do perikardiálního vaku (obal okolo srdce). Snížená funkce srdce může
ovlivnit cirkulaci krve a srdeční selhání.
Příčiny:
Primární nádory srdce zahrnují hemangiosarkomy, nádory srdeční báze, mezoteliomy,
rhabdomyosarkomy, fibrosarkomy a lymfosarkomy.
Hemangiosarkomy jsou velmi zhoubné nádory cév. Často napadají stěnu pravé srdeční
předsíně. Nádor ničí stěnu předsíně, což následně způsobí krvácení do perikardiálního vaku, a
způsobí perikardiální efuzi (viz Perikardiální efuze). Plemena zlatý retrívr a německý ovčák
jsou náchylní ke vzniku hemangiosarkomu. Primární srdeční hemangiosarkom byl
zaznamenán pouze u jediné kočky.
Nádory srdeční báze vznikají z míst, která jsou blízko srdce. Jsou pomalu rostoucí a nemusí
způsobovat žádné problémy, než však zasáhnou do krevního zásobení perikardiálního vaku.
Tyto nádory jsou druhými nejčastějšími nádory srdce u psů, jsou desetkrát méně časté než
hemangiosarkomy. Často postihují plemena anglický buldog, boxer a bostonský teriér, a to
obvykle mezi šestým a patnáctým rokem života. Tyto nádory se příležitostně vyskytují i u
koček.
Mezoteliomy jsou malé nádory, které prorůstají perikardiálním vakem a stěnou hrudníku.
Mohou způsobit perikardiální efuzi, která je pro psy smrtelná, u koček jsou tyto nádory
raritní.
Lymfosarkomy, rhabdomyosarkomy a fibrosarkomy se vyskytují u psů i u koček. Obvykle
vrůstají do srdeční stěny, což snižuje její schopnost kontrakce. Také způsobují netěsnost
srdečních chlopní, což pak vede k srdečnímu selhání.
Klinické příznaky:
Většina zvířat s prokazatelnou efuzí v perikardiálním vaku jsou slabí, letargičtí a kolabují. U
poloviny postižených psů se objevuje ztížené dýchání, 23% má otoky břicha. Také může
majitel zaznamenat snížení apetitu, zvracení a kašel. Také se mohou projevovat příznaky
spojené s nádory v ostatních orgánech.
Diagnostické testy:
Obvykle se pořizují RTG snímky hrudníku a břicha. Pokud je na RTG snímcích vidět
zvětšené srdce, je provedeno vyšetření echokardiogramem (ultrazvuk srdce) a
elektrokardiogram (EKG) k odlišení perikardiální efuze od ostatních onemocnění srdce.
Echokardiogram také pomůže zjistit přítomnost nádoru a jeho vliv na funkci srdce.
Obvykle jsou provedeny i laboratorní testy a ultrazvukové vyšetření břicha, kterým můžeme
najít nádory v ostatních orgánech a posoudit jejich systémové účinky. Některé testy však
mohou být provedeny až poté, co je tekutina z perikardiálního vaku odstraněna a pacient je

stabilizován. Odebraná tekutina může být odeslána na rozbor. Je také možné provedení
dalších testů.

Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
Pokud perikardiální efuze způsobuje klinické příznaky, musí být odstraněna
perikardiocentézou, což je umístění katetru do perikardiálního vaku, kterým tekutina odtéká.
Odstranění tekutiny je také prevencí náhlého úmrtí, způsobeného srdeční tamponádou, která
způsobuje pomalé plnění srdce kvůli zvýšenému tlaku tekutiny v perikardiálním vaku.
Psi s hemangiosarkomem v pravé srdeční předsíni je těžké léčit. Perikardiocentéza poskytne
dočasnou úlevu, ale efuze se během krátké doby opět objeví. U některých případů lze provést
chirurgické odstranění nádoru s následnou chemoterapií. Psi s nádorem srdeční báze mohou
prospívat po odstranění perikardiálního vaku, protože tyto nádory rostou velmi pomalu. Léčba
ostatních nádorů závisí na druhu nádoru a může zahrnovat i odstranění perikardiálního vaku a
následnou chemoterapii.
Následná péče:
Frekvence kontrolních vyšetření a opakovaných testů závisí na konkrétním zvoleném postupu.
Psi s nádorem srdeční báze, u nichž byl odstraněn perikardiální vak je nutné zvát na kontrolní
návštěvy po každých třech až šesti měsících.
Prognóza:
Psi s hemangiosarkomem v pravé předsíni mají medián přežití 56 dnů (rozmezí 0-229 dní).
Perikardiální mezoteliom také nese vážnou prognózu. Prognóza je lepší u nádorů srdeční
báze, kde je průměrná doba přežití 730 dní po odstranění perikardiálního vaku, nebo 42 dní,
pokud vak odstraněn nebyl.
Psi se srdečním lymfosarkomem ve stádiu III nebo vyšším mají velmi slabou prognózu remise
a přežití. Ve studii, kde bylo 12 psů léčeno odstraněním perikardiálního vaku a chemoterapií,
byl medián doby přežití 41 dní, avšak tři psi žili 328 dní či déle.

