Předčasné komorové stahy a tachykardie u psa a kočky
Základní informace:
Popis:
Předčasné komorové stahy (VPCs) jsou údery, které vznikají v srdečních komorách. Objevují
se dříve, než se srdce adekvátně naplní a tím se změní v samotný stah, což pak snižuje
schopnost srdce účinně pumpovat krev.
Komorová tachykardie (VT) nastává, když se objeví tři či více VPCs za sebou. Čím déle a
rychleji se komory stahují, tím více je schopnost srdce pumpovat krev postižena. Pokud se
objeví abnormální rytmus v nesprávný čas, může zastavit srdce a zvíře zemře.
Denně se může objevit u zdravých psů a koček několik VPCs, ovšem pokud se objevují často
a vznikají v různých částech srdečních komor, vznikná vážný problém.
Příčiny:
Problém v těle, který způsobí podráždění komor, může vyvolat vznik abnormálních srdečních
rytmů (arytmií). Příkladem může být sražení autem, dilatace žaludku, chirurgický zákrok,
pankreatitida, hypertyreóza (u koček), vážné infekce (sepse), vážné změny v rovnováze
elektrolytů (draslík, vápník, hořčík), nádory a drogy (digoxin, antiarytmika, opioidy,
tricyklická antidepresiva). Někdy se však příčina nemusí zjistit.
Arytmie mohou vznikat také při onemocnění srdce. Dilatační kardiomyopatie u velkých psů,
vrozené srdeční vady (subaortální či pulmonální stenóza) a pokročilé onemocnění chlopní u
malých psů mohou také způsobit vznik komorových arytmií. Plemena jako je dobrman, boxer
a německý ovčák, jsou predisponována k rozvoji těchto arytmií.
Klinické příznaky:
Příznaky jsou většinou závislé na primárním onemocnění, hlavně když nejsou VPCs časté.
Pokud se VPCs opakují často, jsou rychlé a konstatní (VT), pacient se může cítit slabý, má
nepravidelné a zrychlené dýchání či může náhle zemřít. V případě boxerů může být slabost
během vyšetření či při pohybu a stres či excitace jediným klinickým příznakem.
Diagnostické testy:
K diagnóze arytmií je nutné vyšetřit pacienta pomocí EKG. Pokud má pacient epizody mdlob
a EKG je přitom normální, může být třeba jej napojit na Holter monitor (24 hodinové měření
EKG) nebo na event monitor (monitor událostí), kvůli zdokumentování frekvence a
závažnosti arytmií. (VIZ ELEKTROKARDIOGRAFIE)
Pokud jsou VPCs či VT zdiagnostikovány, jsou provedeny další testy kvůli nalezení příčiny.
První se provádí laboratorní testy, RTG hrudníku a břicha a echokardiogram (ultrazvuk
srdce). V závislosti na jejich výsledcích jsou pak provedeny další testy.

Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
VPCs a VT se léčí v závislosti na frekvenci nadbytečných úderů srdce (pokud jsou jen
ojedinělé nebo nepravidelné, tak se neléčí); na frekvenci jejich výskytu (VT jsou léčeny); na
vzhledu úderů (čím více bizardní a blíže k dalším úderům, tím lépe je lze léčit); a na
klinických příznacích pacienta (pacienti, kteří mají epizody mdlob jsou léčeni). U plemen,
jako je dobrman, boxer a německý ovčák, kde je velká pravděpodobnost náhlého úmrtí, VPCs
léčíme také.
Psi s vážnou arytmií musí být hospitalizováni a léčeni nitrožilním lidokainem, kvůli
stabilizaci srdečního rytmu. Život ohrožující komorové arytmie jsou méně časté u koček. Je
třeba je hospitalizovat a primárně léčit příčinu potíží, arytmie se u nich léčí až sekundárně.
Poté, co je srdeční rytmus stabilizován, lze podat orálně řadu léků. Někdy musí být pacient
převeden z jednoho léku na jiný. V ideálním případě je pacientovi dán Holter monitor, a to
před začátkem léčby a pak během léčby, kvůli účinnosti daných léků. Léky podávané psům
v tabletách zahrnují sotalol, mexiletin, kombinace mexiletin-atenolol a kombinace sotalolmexiletin. Amiodaron je používán pouze jako poslední volba kvůli různým vedlejším
účinkům, a vyžaduje referování k veterinárnímu specialistovi, který je podá. Kočky mohou
dostávat atenolol či sotalol.
Následná péče:
Časté EKG a ideálně i Holter monitoring se provádí kvůli sledování reakcí organismu na
léčbu. Délka léčby závisí na primárním onemocnění. Pokud nemůže být primární onemocnění
vyléčeno, zvířeti jsou podávány antiarytmika. Boxeři, dobrmani a němečtí ovčáci jsou pak
obvykle léčeni až do konce jejich života.
Prognóza:
Pokud je primární onemocnění léčitelné, prognóza je vynikající, protože komorové arytmie
obvykle zmizí v okamžik, kdy je onemocnění vyléčeno. U chronických nemocí pak prognóza
závisí na tom, zda a jak dobře lze arytmie zvládat. Ve všech případech však žádný lék
nezabrání náhlému úmrtí. Boxeři, postižení arytmií, která reaguje na léčbu, mohou žít i rok, u
dobrmanů se může rozvinout dilatační kardiomyopatie. Arytmie u německého ovčáckého psa
jsou těžce řešitelné, prognóza u nich je proto nepříznivá.

