Plicní hypertenze
Základní informace:
Popis:
Plicní hypertenze (PH) je zvýšený tlak v plicních tepnách (plicních artériích). Zvýšený tlak
způsobí, že pravá strana srdce pracuje s vyšší námahou a následně dochází k jejímu zvětšení.
Také může dojít k selhání pravé poloviny srdce. Následně je pak pumpováno méně krve do
levé poloviny srdce, což sníží množství krve jdoucí do zbytku těla.
Příčiny:
PH může vyvolat velké množství různých nemocí. Některá onemocnění se rozvíjí velmi
rychle, jako v případě, kdy se krevní destičky hromadí v malých plicních cévách a tím
způsobí jejich obstrukci (ucpání) – plicní embolii. Výsledkem tohoto stavu je pak rozlévání
krve do jiných míst plic, čímž vzniká generalizovaná plicní hypertenze.
Akutní dýchací onemocnění, jako je pneumonie (zápal plic), může způsobit stažení cév
v postižené části plic, tento stav následně také končí plicní hypertenzí. Chirurgické odstranění
plicního laloku při jeho přetočení, při nádorových onemocněních nebo jiných nemocích, které
zasáhnou velkou část plic, může končit náhlým zvýšením tlaku v plicních cévách.
Nejčastější příčiny PH jsou chronická, tedy ne akutní, onemocnění. Chronické onemocnění
plic, jako je bronchitida, bronchiektázie, emfyzém, nádory, alergie a dirofilarióza, může
způsobit změny přímo v plicních cévách nebo na ně působí nepřímo. Některé z těchto
onemocnění způsobují stahování cév, jiné zase poškozují cévy přímo. Vrozené srdeční
onemocnění může také způsobit PH.
Konečným stádiem PH je absence krevního toku v postižených cévách. Pravá polovina srdce
musí pumpovat krev proti vysokému tlakovému gradientu, což může vyústit až v jeho selhání.
U pokročilé PH vznikají chronické změny v plicních cévách, které snižují množství krve, jež
je vystavena v plicích kyslíku, což má za následek snížení přenosu kyslíku.
Klinické příznaky:
Klinické příznaky závisí na základním onemocnění. Většina zvířat s pokročilým plicním
onemocněním a PH má kašel a zrychlené dýchání. Nejsou schopni normálního výcviku,
protože nemají dost kyslíku. U některých zvířat se mohou náhle vyskytnout potíže
s dýcháním. Pokud má pes pravostranné srdeční selhání, jeho břišní dutina může být naplněna
tekutinou. Kočky s pravostranným srdečním selháním mohou mít tekutinu v hrudníku, což
jim velmi ztěžuje dýchání.
Diagnostické testy:
Zvířata s dýchacími potížemi musí být před provedením diagnostických testů stabilizována.
Poté, co je pacient stabilizován, se obvykle provádí RTG hrudníku, krevní testy, analýza moči
a test na dirofilariózu. Ke zjištění PH se může využít i ECHO (echokardiograf – ultrazvuk
srdce) a posoudit vážnost poškození pravého srdce. Mohou být doporučeny i další testy na
základě výsledků z výše jmenovaných.

Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
Zvířata s dýchacími potížemi jsou léčena kyslíkem. Toto je popsáno v kapitole Kyslíková
terapie. Některá zvířata je nutno zklidnit (sedovat) nebo jim poskytnout asistované dýchání
pomocí přístroje (což však vyžaduje anestezii). Příčina PH musí být identifikována a léčena
pokud možno co nejdříve. Zvíře může vyžadovat léčbu různými léky, v závislosti na
charakteru jeho základního onemocnění.
Sildenafil (Viagra) úspěšně snižuje PH ve mnoha případech, zvláště pak když lze primární
příčinu PH léčit. Sildenafil může způsobit slabost z nízkého krevního tlaku (hypotenzi),
ovšem pouze výjimečně.
Následná péče:
Pacienti s vážným onemocněním dýchacího aparátu obvykle vyžadují časté následné kontroly.
RTG hrudníku, laboratorní testy a další mohou být opakovány na základě průběhu základního
onemocnění.
Prognóza:
Prognóza závisí na příčině PH a také jak dobře pacient reaguje na léčbu. PH je vážný stav,
pokud dojde ke zhoršení základního onemocnění, zhorší se i PH. Zvíře může také zemřít, díky
progresi PH. V některých případech se může PH vytratit, ovšem pouze v případě, kdy je
základní onemocnění dobře léčeno.

