Perikardiální efuze
Základní informace:
Popis:
Perikardiální efuze je nenormální akumulace tekutiny v perikardiálním vaku (osrdečníkový
vak okolo srdce). Malé množství tekutiny je v osrdečníkovém vaku neustále přítomno, ovšem
pokud se abnormální množství nahromadí, tekutina tlačí na stěny srdce a má vliv na jeho
správnou funkci. Pokud se srdce špatně plní, krev se vrací zpět což způsobuje příznaky
srdečního selhání. Velký tlak a porucha plnění srdce je nazývána srdeční tamponádou a může
způsobit náhlé úmrtí. Perikardiální efuze je častěji u psů než u koček.
Příčiny:
U 19-23% psů je příčina neznámá (idiopatická). Nádory, jako je hemangiosarkom, jsou
nejčastější příčinou. Heamngiosarkom je velmi zhoubný nádor který může prorůst stěnou
pravé předsíně srdeční a z té pak dochází ke krvácení do osrdečníkového vaku. K výskytu
hemangiosarkomu jsou predisponováni zlatí retrívři a němečtí ovčáčtí psi.
Nádory báze srdce se formují ze tkání okolo srdce. Mohou eventuelně zasahovat do krvení
osrdečníkového vaku a způsobit efuzi. Tento stav je však 10x méně častý jako výskyt
hemangiosarkomu. Anglický buldog, boxer a bostonský teriér jsou citliví na tyto nádory.
Bakteriální infekce jsou méně časté příčiny a obvykle vznikají po průniku cizího tělesa do
perikardiálního vaku, nebo zraněním hrudníku. Výjimečnými příčinami mohou být i
systémové infekce způsobené houbami a také virem infekční kočičí peritonitidy (pouze u
koček).
Klinické příznaky:
Většina zvířat s prokazatelnou efuzí má náhlý výskyt letargie, slabosti a kolapsu. Těžké
dýchání se objevuje u cca poloviny postižených psů a 23% má otok břicha. Dalšími příznaky
mohou být ztráta apetitu, zvracení či kašel. Mohou být také přítomny jiné příznaky, týkající se
základního onemocnění.
Diagnostické testy:
Perikardiální efuze může být prokázána RTG snímky hrudníku, na nichž se objeví zvětšené
srdce. K diferenciaci ostatních onemocnění srdce je dobré provést echokardiogram (ultrazvuk
srdce) a EKG. Při hledání příčiny a identifikaci nádorů v jiných orgánech mohou být
provedeny laboratorní testy krve, RTG břicha a ultrazvukové vyšetření břicha. Některé
z těchto testů mohou být odloženy do té doby, než se tekutina z perikardiálního vaku odstraní
a pacient se stabilizuje. Občas je tekutina odeslána na analýzu. Ostatní testy mohou být také
indikovány.

Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
Pokud způsobuje efuze příznaky, může být odstraněna pomocí perikardiocentézy, kdy se do
osrdečníkového vaku zavede katetr, kterým se tekutina vypustí. Psi s idiopatickou efuzí se

obvykle poté významně zlepší, bohužel se efuze ve vaku během 1-2 měsíců opět objeví. Může
být také doporučeno odstranění osrdečníkového vaku, zvlášť u případů, kdy se efuze opět
vytváří. Osrdečníkový vak může být odstraněn otevřenou operací hrudníku, nebo torakoskopií
(kdy je endoskop zaveden malými dírkami do hrudníku).
Psi, postižení hemangiosarkomem pravé síně jsou velmi obtížně léčitelní. Perikardiocentéza
jim sice velmi uleví, ovšem náplň v osrdečníku se během krátké doby opět vytvoří.
V některých případech může být doporučeno chirurgické odstranění nádoru a chemoterapie.
Psům s nádory srdeční báze odstranění osrdečníkového vaku velmi prospívá, protože tyto
nádory rostou velmi pomalu. Léčba ostatních nádorů závisí na jejich typu.
Psi, kteří mají bakteriální infekci v osrdečníkovém vaku musí podstoupit jeho chirurgické
odstranění, pak následuje drenáž hrudníku, jeho vyplachování a antibiotická léčba. U kočičí
infekční peritonitidy neexistuje žádná efektivní léčba, odstranění efuze jim však velmi uleví.
Pří onemocnění srdce a jiných systémových onemocnění je po odstranění efuze zahájena
jejich léčba.
Následná péče:
Zvířata postižená idiopatickou efuzí jsou léčena pouze perikardiocentézou, jsou také obvykle
monitorována pomocí EKG a to jednou měsíčně po několik měsíců, následně se interval
kontrol prodlouží na každoroční. Po odstranění osrdečníkového vaku jsou pacienti zváni na
kontrolu v měsíčních intervalech. Frekvence kontrol při nádorových onemocnění srdce je
naplánována na začátku léčby. Psi s bakteriální infekcí pak musí být několik měsíců
intenzivně sledováni.
Prognóza:
Psi s hemangiosarkomem přežívají v průměru 56 dní (rozpětí 0-229 dní). U psů s nádory
srdeční báze je přežití bez chirurgického zákroku pouze 42 dní, pokud pacient podstoupí
operaci, šance na přežití stoupne na 730 dní. U psů, postižených idiopatickou efuzí, kterým
nebyl odstraněn osrdečníkový vak, je vysoké procento recidiv náplně vaku a také vysoké
riziko úmrtí kvůli vzniku srdeční tamponády. Psi s idiopatickou efuzí, kterým byl odstraněn
osrdečníkový vak brzy po objevení první náplně jsou obvykle vyléčeni.

