Předčasné kontrakce srdečních síní a tachykardie u psa a kočky
Základní informace:
Popis:
Normálně vznikají srdeční kontrakce v malých horních částech srdce, zvaných předsíně
(atria). Když jsou předsíně podrážděny, mohou vzniknout nepravidelné, předčasné stahy síní,
zvané atriální předčasné kontrakce (APCs), a srdce pak může bít rychleji než je obvyklé
(tachykardie). Atriální tachykardie (AT) je pořadí čtyř či více APCs, které se obvykle objevují
v rychlém sledu. Pokud počet nenormálních stahů narůstá a srdeční frekvence se zvyšuje,
srdce se pak přestává plnit a pumpovat krev odpovídajícím způsobem.
Příčiny:
Nejčastější příčinou je srdeční onemocnění, které způsobí zvětšení jednoho či obou atrií.
Napnutí atria pak způsobí výskyt nenormálních srdečních rytmů. Tyto arytmie se mohou také
objevit při dalších problémech, jako je poškození srdečního svalu po traumatu (autoúraz) nebo
při jaterním či ledvinovém selhání.
Klinické příznaky:
Pokud se vyskytují pouze ojedinělé APCs, klinické
příznaky se nemusí projevit. Častý výskyt APCs může
vést k omezené pohyblivosti, kašli a namáhavému
dýchání. AT může způsobit slabost a případně i
mdloby. Mdloby způsobené AT lze jen těžko odlišit od
záchvatů.
Diagnostické testy:
K potvrzení APCs nebo AT je nutné udělat EKG vyšetření. Pokud se tyto abnormální rytmy
nevyskytují stále, je nutné provést kontinuální 24 hodinový EKG monitoring. Takový
monitoring lze provést ve veterinární nemocnici nebo pomocí přístroje Holter, který pacient
nosí doma. Jelikož jsou APCs a AT často spojeny s onemocněním srdce nebo jiným
systémovým onemocněním, je vhodné podstoupit další testy. Tyto zahrnují laboratorní testy,
RTG hrudníku, ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiogram), ultrazvukové vyšetření břicha
a další testy. Při nálezu tekutiny v hrudníku či břiše je tato odeslána na vyšetření.

Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
Léčba je od počátku zaměřena na přítomné onemocnění srdce. Pokud je celková činnost srdce
blízká normálu a nejsou zjištěny klinické příznaky, pak se APCs a AT neléčí. Pokud je
srdeční frekvence zrychlená, použijí se jednotlivá léčiva či jejich kombinace na její
zpomalení. Jsou to např.:
- Digoxin (forma digitalisu) zvyšuje schopnost srdce se smršťovat a napomáhá snížit
srdeční frekvenci. Může být použit v kombinaci s ostatními léky (diltiazem, betablokátory) k dosažení lepší kontroly srdeční frekvence. Vedlejší efekty, jako je snížení

apetitu, zvracení, průjem a jiné arytmie limitují jejich použití. Kočky digoxin špatně
tolerují.
- Diltiazem je blokátor vápníkových kanálů, obvykle užívaný ke snížení srdeční
frekvence u postižených zvířat. Také snižuje schopnost srdce se stahovat, proto se u
psů užívá až v případě, kdy je srdeční selhání pod kontrolou. U koček může být
použit, jelikož jejich základní onemocnění srdce obvykle nepostihuje kontrakční
schopnost srdce. Vedlejšími efekty jsou deprese, snížený apetit, zhoršení srdečního
selhání, zácpu (kočky), a velmi nízkou srdeční frekvenci.
- Různé beta-blokátory (atenolol, metoprolol, propanolol, carvedilol) se užívají u psů, u
koček se hlavně používá atenolol. Tyto léky snižují srdeční frekvenci a také snižují
srdeční stahy. Vedlejší efekty zahrnují velmi pomalou srdeční frekvenci, slabost,
depresi, nízký krevní tlak a zhoršení srdečního selhání.
Pokud APCs způsobují jiná onemocnění, pak jsou tato onemocnění léčena první a arytmie se
monitorují pomocí EKG. Pokud se APCs nevyřeší a objeví se i AT, postupuje se pak tak, jak
je uvedeno výše.
Následná péče:
Jakmile je nastartována léčba léky, pravidelně se pořizuje
EKG, kvůli monitoringu srdeční frekvence a případně i
úpravám léčby. Holter monitor může být použit pro
potvrzení, že srdeční frekvence zůstává v přijatelném
rozmezí během normální aktivity. Pokud jsou pacientovi
podávány léky, doporučuje se provádět pravidelné
laboratorní testy kvůli zhodnocení funkce ledvin a také jak se
vyvíjí ostatní onemocnění. Opětovné RTG vyšetření a
vyšetření echokardiogramem se v přítomnosti onemocnění
srdce provádí také.

Prognóza:
Prognóza závisí na základním onemocnění, které způsobuje APCs nebo AT. Každé
onemocnění má vlastní prognózu, některé lepší než ostatní. Vážné síňové arytmie obvykle
provází pokročilé srdeční onemocnění.

