Syndrom líného sinu, ochabnutí srdečních síní
Základní informace:
Popis:
Syndrom líného sinu je stav, kdy se v tepové frekvenci objevují pauzy, ve kterých srdce
nebije. Tyto pauzy mohou být tak dlouhé, že způsobí u zvířete kolaps nebo bezvědomí. Po
pauzách může následovat zrychlení srdeční frekvence do té míry, až dojde ke kolapsu a
bezvědomí. Ochabnutí síní může nastat, pokud se srdeční síně nestahují, čímž dojde ke
zpomalení srdeční frekvence.
Příčiny:
Syndrom líného sinu byl zachycen u miniaturního knírače, amerického kokršpaněla, west
highland white teriéra, jezevčíka a u dalších malých plemen. U tohoto syndromu nevzniká
srdeční stimul, záložní systém nepracuje a ostatní místa v srdci, která jsou schopna vyvinout
srdeční stah tak nečiní. Během dlouhých pauz nedochází ke kontrakcím srdce, takže krev není
pumpována do těla a zvíře kolabuje. Tyto pauzy mohou být zpočátku ojedinělé, ale časem
dochází ke zvýšení frekvence jejich výskytu. Důvod, proč převodní systém srdeční nepracuje
není dosud znám.
Ochabnutí síní může být způsobeno zvýšenými hladinami draslíku v těle a kvůli problému
s nadledvinkami (hypoaldosteronismus – Addisonova choroba), obstrukci močové trubice,
nebo srážení krve v zadních nohách u koček. Pokud jsou hladiny draslíku vysoké, mohou
způsobit úplné zastavení srdeční činnosti. Ochabnutí síní může být způsobeno onemocněním
síní, jako jsou nádory. Může se také objevit při lopatko-pažní svalové dystrofii u anglického
špringršpaněla.
Klinické příznaky:
Většina postižených zvířat nemůže být normálně cvičena a mají náhlé epizody mdlob, které se
časem opakují častěji. Zvířata s hyperkalemií mohou mít příznaky tohoto onemocnění.
Angličtí špringršpanělé s lopatko-pažní svalovou dystrofií a ochabnutím síní jsou mladí psi,
kterí nemohou být normálně cvičeni, mají často epizody mdlob a jiné svalové problémy, které
limitují jejich pohyblivost.
Diagnostické testy:
K diagnostice abnormálních rytmů je potřeba vyšetření EKG. Psi s epizodami mdlob mohou
být vybaveni Holter monitorem, kterým se pořizuje 24 hodinový EKG záznam, kterým je
možné zjistit, zda jsou mdloby způsobeny zpomalením či zrychlením srdečního rytmu, nebo
jsou z jiných příčin. U psů se syndromem líného sinu může být proveden atropinový test,
kterým se zjistí, zda se srdeční frekvence zvýší a pauzy vymizí.
Ostatní laboratorní testy, RTG hrudníku a břicha a také echokardiogram (ultrazvuk srdce),
mohou být doporučeny při hledání základního onemocnění a k vyloučení jiných příčin, které
způsobují stejné klinické příznaky.

Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
Některé případy syndromu líného sinu mohou být zaznamenány při podávání léků, které
zvyšují srdeční frekvenci (stejně jako atropin). Jsou to např. propantelin bromid, albuterol,
terbutalin a teofylin. Psi, kteří nereagují na atropin v atropinovém testu, mohou na tyto léky
chvilkově reagovat. Vedlejšími účinky těchto léků jsou úzkost, lapání po dechu, snížení
apetitu, zvracení, průjem a zácpu.
Pokud tyto léky nefungují, nebo přestanou fungovat, Váš mazlíček může být odeslán ke
specialistovi, který mu voperuje kardiostimulátor. Kardiostimulátor stabilizuje srdce a je
prevencí výskytu pauz v srdečním rytmu. Ostatní léky (beta-blokátory, nebo blokátory
vápníkových kanálů) mohou být využity při epizodách rychlé srdeční frekvence.
Ochabnutí síní způsobené jiným onemocněním se obvykle zlepší nebo vyřeší léčbou
základního onemocnění. Angličtí špringršpanělé a psi s ochabnutím síní ze srdečních potíží
vyžadují kardiostimulátor, který stabilizuje jejich srdeční frekvenci.
Následná péče:
Pokud je syndrom líného sinu léčen léky, provádí se EKG každý měsíc. Pokud se objeví
epizody mdlob, EKG se provádí častěji. Další monitoring se provádí v závislosti na základním
onemocnění.
Po voperování kardiostimulátoru se obvykle pacienti kontrolují první a třetí měsíc. Poté, co
byl kardiostimulátor finálně nastaven, můžete být požádáni, aby jste sledovali srdeční
frekvenci jednou týdně a zváni na kontrolní EKG každé tři měsíce.
Prognóza:
Zvířata se syndromem líného sinu, která mají epizody mdlob obvykle vyžadují voperování
kardiostimulátoru, protože léčba léky jen výjimečně přináší dobrou dlouhodobou prognózu.
Zvířata s ochabnutím síní mají vynikající prognózu, pokud jejich základní problém byl
úspěšně vyřešen. Psi s ochabnutím síní, způsobeným srdečním onemocněním mají prognózu
opatrnou a často vyžadují voperování kardiostimulátoru. Voperování kardiostimulátoru
obvykle prodlouží pacientovi život o léta. Kardiostimulátor má baterii, která vydrží kolem
pěti let a obvykle jsou měněny po uplynutí této doby.

