Okultní kardiomyopatie u dobrmanů
Základní informace:
Popis:
Okultní kardiomyopatie (OC) je onemocnění srdečního svalu s pomalou progresí, které
způsobuje abnormální srdeční rytmy (arytmie) u plemene dobrman. Nazývá se též
arytmogenní kardiomyopatie, protože způsobuje arytmie, předčasné kontrakce komor (VPCs)
a komorové tachykardie (VT). Dobrmani, kteří jsou postiženi OC nemusí mít klinické
příznaky po dlouhou dobu, což je důvod, proč se onemocnění nazývá okultní (skryté).
Případně se může rozvinout arytmie a později i dilatační kardiomyopatie.
Příčiny:
OC probíhá v rodinách dobrmanů, je geneticky podmíněná. Lze ji vypátrat zpětně až k sedmi
otcům linií dobrmanů v USA, tři z nich zemřeli náhle ve středním věku. Přesný gen či geny
způsobující OC nebyly ještě identifikovány, ovšem mají charakter autosomální dominance.
Klinické příznaky:
OC většinou začíná brzy, mezi 9-12 měsícem věku, ovšem většina psů je 2-4 roky stará.
Kolem šestého roku života má OC 50% všech dobrmanů. Většina psů postižených OC však
nemá klinické příznaky. Jejich arytmie mohou být zjištěny při rutinních vyšetřeních nebo při
EKG screeningu nebo při použití přístroje Holter.
Psi s častými VPCs nebo VT mohou mít epizody mdlob (synkopa). Kolem 30% postižených
psů umírá náhle, bez klinických příznaků. Starší psi pak netolerují zátěž.
Diagnostické testy:
Jelikož OC u dobrmanů převládá, každoroční screening dospělých psů začíná ve věku 2-3 let
a může zahrnovat 24 hodinové měření EKG pomocí přístroje Holter a také ECHO
(ultrazvukové) vyšetření srdce. Pravděpodobnost nálezu VPCs, VT, nebo změn při ECHO
vyšetření, vzrůstá s věkem psa. Pokud byly zjištěny arytmie, jedinou cestou jak potvrdit, že se
jedná o OC je vyloučit ostatní možné příčiny komorových arytmií. Může být doporučeno
provést rutinní laboratorní testy, RTG hrudníku a břicha, testy hormonů štítné žlázy, ECHO
srdce a další možné testy.

Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
Pokud se objeví VT, vážné VPCs nebo epizody mdlob, je nutné Vašeho psa hospitalizovat,
aby mohl být léčen nitrožilními léky. Velmi závažné arytmie znamenají vysoké riziko náhlého
úmrtí. Poté, co je srdeční rytmus Vašeho psa stabilní, může být léčba prováděna ambulantně
s použitím různých léků a to buď jednotlivě nebo v kombinaci. Ne každý lék funguje na
každého psa, proto je někdy pes převeden z jednoho léku na jiný, kterým se léčí komorové
arytmie.

Léky podané orální cestou se používají k léčbě komorových arytmií, způsobených OC.
Řadí se mezi ně kombinace mexiletinu a atenololu, mexiletinu a carvedilolu, sotalol
nebo mexiletin samotný.
- Pokud tyto léky nepomáhají bránit arytmiím, pak je možné zkusit kombinaci
mexiletinu a sotalolu.
- Použití amidaronu je poslední možností a často vyžaduje odeslání k veterinárnímu
specialistovi, který tento lék podá.
Vedlejšími účinky antiarytmických léků jsou letargie, anorexie, zvracení a průjem. Poslední
tři účinky jsou nejčastější při léčbě mexiletinem. Výjimečně mohou antiarytmika zhoršit
arytmie, pak musí být pes převeden na jiný lék. Amidaron má několik vedlejších účinků, mezi
které patří poškození jater, snížený bílý krevní obraz a poškození štítné žlázy.
-

Následná péče:
Postižení dobrmani vyžadují časté vyšetření EKG, než jsou jejich VT či VPCs pod kontrolou.
Nejlepší možností u psa, kterého arytmie neohrožují na životě, je pak použití přístroje Holter,
kterým se zaznamenává frekvence arytmií ještě před zahájením léčby. Další použití přístroje
Holter je pak ve chvíli, kdy lék dosáhl požadovaných hodnot v krvi. To nám zjistí, jak je léčba
arytmií efektivní. Postižení psi vyžadují léčbu antiarytmiky po celou dobu jejich života.
Možnou přítomnost dilatační kardiomyopatie, která často OC doprovází, je možné
diagnostikovat každých 6-12 měsíců pomocí vyšetření echokardiogramem.
Prognóza:
U dobrmanů s ojedinělými VPCs, kteří se cítí dobře, se obvykle projevují změny na
echokardiogramu během jednoho roku. Během dvou let se přítomnost VPCs a změn na srdci
obvykle zhorší a 30-50% těchto psů pak může náhle umřít.
Dobrmani s vážnými VPCs či VT, kteří jsou dobře léčeni, mohou žít jeden rok či déle. Žádný
lék není 100% efektivní na prevenci náhlé smrti. Čím lépe se daří arytmie léčit, tím je menší
riziko náhlého úmrtí. Přístroj Holter je nejlepší cestou jak zhodnotit účinky léků na arytmie.
Pokud se objeví i dilatační kardiomyopatie, takto postižený pes většinou žije týdny až měsíce
(v průměru 3-4 měsíce). Jelikož je OC genetickým onemocněním a probíhá v jednotlivých
rodinách, je moudré takto postižené psy dále nerozmnožovat.

