Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory u boxerů
Základní informace:
Popis:
Kardiomyopatie u boxerů je onemocnění srdečního svalu plemene boxer. Tento stav se
projevuje abnormálními srdečními rytmy (arytmiemi), které vznikají v pravé komoře srdce.
Jelikož mnoho lidí tento problém spojuje s dilatační kardiomyopatií, onemocnění dostalo
nový název – arytmogenní kardiomyopatie pravé komory (ARVC).
Příčiny:
Buňky srdeční svaloviny u postižených boxerů, hlavně ty v pravé komoře, jsou nahrazeny
tukovou nebo vazivově tukovou zjizvenou tkání. Někdy se tyto abnormality objevují i v levé
komoře. Tyto změny způsobují arytmie, jako jsou předčasné komorové kontrakce a
komorovou tachykardii (VIZ Předčasné komorové kontrakce a tachykardie). Velikost srdce a
jeho funkce jsou u těchto psů normální. Když onemocnění pokračuje, u některých psů se
může rozvinout dilatační kardiomyopatie (VIZ Dilatační kardiomyopatie u psů).
ARVC probíhá v rodinách boxerů, genetický základ změn na srdci se předpokládá, avšak
konkrétní geny, které toto onemocnění způsobují nebyly dosud identifikovány.
Klinické příznaky:
Většina boxerů s ARVC je klinicky normální, příznaky se objevují, pokud jsou arytmie vážné.
Někdy se arytmie naleznou při rutinním vyšetření fyzického stavu nebo při screeningovém
EKG vyšetření. Někteří psi mají stavy mdlob, nebo náhle zemřou kvůli vážné komorové
arytmii. Arytmie se mohou u tohoto plemene rozvinout v jakémkoliv věku.
Diagnostika:
U boxerů s rodinnou anamnézou náhlé smrti nebo ARVC je třeba udělat co nejdříve EKG
vyšetření či monitoring pomocí Holteru (VIZ Elektrokardiografie). Přesný věk, kdy je třeba
udělat vyšetření EKG či monitoring Holterem, závisí na rodinné anamnéze.
Pokud jsou při EKG vyšetření zjištěny předčasné komorové kontrakce, diagnóza ARVC
probíhá vyloučením všech dalších možných příčin těchto arytmií. Předčasné komorové
kontrakce může způsobit řada příčin, je nutné provést rozsáhlá vyšetření k vyloučení ostatních
onemocnění. Obvykle je doporučeno pořídit RTG snímky hrudníku a břicha a laboratorní
testy (zahrnující testy štítné žlázy, onemocnění způsobené klíšťaty a další). K vyloučení
ostatních srdečních onemocnění je dobré provést ECHO (ultrazvuk srdce) vyšetření.
Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
Pokud jsou zjištěny mdloby, komorová tachykardie, nebo vážné předčasné komorové
kontrakce, je obvykle nutné pacienta hospitalizovat, kvůli podávání léků v injekci. Čím
vážnější arytmie, tím vyšší pravděpodobnost náhlé smrti.

Pokud je srdeční rytmus stabilizován, mohou být podány orální formou různé druhy léků. Ne
každý lék funguje u každého psa, proto může být nutné udělat v léčbě změny, aby byla
komorová arytmie pod kontrolou.
- Léky podané ústy mohou být použity při arytmiích způsobených ARVC a zahrnují
sotalol, mexiletin a kombinaci mexiletin/atenolol.
- Pokud tyto léky na arytmii nezaberou, pak je možné použít kombinaci
mexiletin/sotalol.
- V krajní nouzi je možné použít amiodaron, ovšem mnohdy vyžaduje odeslání ke
specialistovi, který jej pacientovi podá.
Vedlejší účinky antiarytmik jsou: letargie (netečnost), anorexie (nechuť k jídlu), zvracení a
průjem. Poslední tři jmenované jsou časté při podání mexiletinu. Výjimečně mnohou tyto léky
arytmii zhoršit, pak musí být pes převeden na jiné léky. Amiodaron má mnoho vedlejších
účinků – např. poškození ledvin, projevující se zvýšenými hodnotami v testech ledvin; snížení
počtu bílých krvinek v krvi a poškození štítné žlázy.
Následná péče:
Postižení boxeři potřebují časté EKG vyšetření, než jsou jejich komorové tachykardie nebo
předčasné komorové kontrakce pod kontrolou. Nejlépe je umístit na arytmie neléčeného psa
Holter monitor, ještě před tím, než u něj začne léčba. Další měření pomocí Holteru je až ve
chvíli, kdy léky dosáhnou požadovaných hladin v krvi, aby se mohl posoudit jejich vliv na
arytmie. Postižení psi vyžadují léčbu antiarytmiky po celou dobu jejich života.
Prognóza:
Boxeři, u kterých jsou arytmie zvládnuty léky, mohou žít dlouho. Žádný lék však 100%
nezabrání náhlému úmrtí. I zvířata, která berou léky mohou náhle zemřít. Čím jsou arytmie
lépe zvládnuté, tím je menší pravděpodobnost náhlého úmrtí. Holter monitor podává nejlepší
informace o tom, jak léky ovlivňují arytmie.
Protože je ARVC vázána geneticky a probíhá v postižených rodinách psů, je dobré takové psy
vyřadit z chovu.

