Pravostranné kongestivní srdeční selhání u psů
Základní informace:
Popis:
Pravostranné srdeční selhání nastává, když pravá strana srdce přestane pracovat správně a
nepumpuje efektivně krev do plic a do levého srdce. Potom dochází ke hromadění tekutiny
v břiše a v hrudníku. Pokud není toto selhání léčeno, dostaví se potíže s dýcháním a následně
může dojít i k úmrtí.
Příčiny:
Pravostranné srdeční selhání u psů může způsobit mnoho nemocí (viz další kapitoly o těchto
stavech):
- degenerace síňokomorové chlopně pravé (trikuspidální) chlopně
- dilatační kardiomyopatie, hlavně u velkých a obrovských plemen psů
- chronická dirofilarióza
- některé kongenitální defekty srdce, jako je dysplazie trikuspidální chlopně, defekt
komorového septa a defekt síňového septa
Klinické příznaky:
Psi s pravostranným selháním nemohou být zatěžováni. Mívají roztažené břicho a ztrácí
svalovou hmotu, což může být hodně vážné, pokud začnou vyčnívat kosti zad a hrudníku.
Pokud je břicho plné tekutiny, psovi se špatně leží a může také rychle dýchat (víc než 50
dechů za minutu) se zvýšeným úsilím.
Diagnostické testy:
Psi s vážnou dušností vyžadují stabilizaci před provedením testů, což pomůže posoudit srdce
a ostatní orgány, které jsou závislé na činnosti srdce. Testy mohou být tyto:
- RTG hrudníku a břicha
- Echokardiogram (ultrazvuk srdce)
- Elektrokardiogram (EKG), speciálně při zjištění nepravidelných srdečních rytmů
- Laboratorní testy, zahrnující i test na dirofilariózu (srdeční červivost)

Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
Pokud je zjištěno určité množství tekutiny v hrudníku, obvykle se odstraní, pak pes dýchá
lehčeji. Tekutina může být také odstraněna z břicha a z osrdečníkového vaku, psovi se pak
výrazně uleví.
Psi s mírným nebo vážným pravostranným srdečním selháním mohou být hospitalizováni
jednak kvůli stabilizaci injekčními diuretiky (jako je furosemid) a pak také kvůli kyslíkové
terapii. Poté, co je pes stabilizován, mohou se léky podávat ve formě tablet. Léky se zvolí na
základě onemocnění, které způsobuje pravostranné srdeční selhání. Může se volit
z následujících:
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Furosemid je močopudný lék (diuretikum), který je obvykle podáván na dobu
neurčitou a lze jej kombinovat s ostatními diuretiky, jako je spironolakton (zvláště na
udržení nízkých hladin tekutin). Dávkování je nastaveno na nejnižší dávku, která udrží
psa mimo srdeční selhání.
Inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACE), jako je enalapril, benazepril,
nebo ramipril, se používají ke zlepšení kvality života Vašeho psa, tyto látky snižují
zadržování tekutin v těle. Jejich účinek nenastává ihned, ale při užívání týdny až
měsíce mají velmi pozitivní vliv.
Pimobendan (Vetmedin) je nový lék, který funguje jako vazodilatátor (rozšiřuje cévy),
ulehčuje práci srdce a zvyšuje sílu kontrakcí srdce. Pimobendan je obvykle používán
s ostatními léky, jako jsou diuretika a ACE-inhibitory.
Digoxin se používá u některých psů, kteří mají střední či vážné srdeční selhání a velmi
rychlou srdeční frekvenci, která vzniká druhotně k abnormálním rytmům, jako je
fibrilace síní.
Beta-blokátory, jako je carvedilol, jsou zatím zkoumány, aby se zjistilo, jak mohou
vylepšit kvalitu života psů se srdečním selháním. Beta-blokátory se také používají na
zpomalení srdeční frekvence, vznikající jako sekundární jev při fibrilaci síní.
Občas lze použít ostatní druhy léků jako jsou blokátory vápníkových kanálů, jimiž lze
ovlivnit vysokou srdeční frekvenci vzniklou při fibrilaci síní.

Psi se srdečním selháním by neměli být krmeni slaným krmivem, používají se krmiva
s nízkým obsahem soli. Pes může vykonávat pouze lehkou zátěž na základě rad Vašeho
veterináře. Pokud je zjištěna dirofilarióza, měla by se léčit, až když je srdeční selhání pod
kontrolou.
Následná péče:
Během hospitalizace je často potřebný intenzivní monitoring. Následné kontroly jsou obvykle
naplánovány za 7-14 dnů po propuštění. Kontrolní vyšetření může zahrnovat RTG hrudníku,
laboratorní testy a EKG. Interval mezi jednotlivými kontrolami a dalšími testy závisí na
základním onemocnění a také, jak Váš pes reaguje na léčbu. Po celý život psa je nutný
monitoring jeho zdravotního stavu. Upozorněte při léčbě Vašeho veterináře, pokud se opět
objeví příznaky srdečního selhání.
Prognóza:
Většina psů s pravostranným srdečním selháním přežívá dalších 6-12 měsíců, ovšem vše
závisí na základní příčině.

