Dilatační kardiomyopatie u koček
Základní informace:
Popis:
Dilatační kardiomyopatie (DCM) je onemocnění, kdy je srdeční sval ochablý a slabý a srdeční
komory jsou dilatované. Srdce nemůže efektivně pumpovat srdce do těla, takže kočka ztrácí
energii a může se jí akumulovat tekutina v plicích a v hrudní dutině. Pokud se srdce dilatuje,
srdeční chlopně mezi komorami se zvětší a propouští krev, což je další zátěž pro srdce.
Abnormální srdeční rytmy (arytmie) se také vyskytují, hlavně fibrilace síní a komorové
arytmie.
Příčiny:
Deficit taurinu může u koček vyvolat reverzibilní typ DCM. Taurin je esenciální
aminokyselina, která musí být dodávána v potravě. Komerční diety pro kočky jsou obohaceny
o taurin, takže DCM z deficitu taurinu je při krmení těchto diet výjimečné. Kočky, které jsou
na vegetariánské stravě, nebo jsou krmeny psím krmivem, nebo jedním druhem
konzervovaného krmiva, nebo mají problém s absorpcí taurinu ze střeva, jsou na DCM
z deficitu taurinu náchylnější.
Idiopatická DCM se občas objeví u koček, její příčina je však neznámá.
Klinické příznaky:
Příznaky DCM se často projeví náhle. Některé z brzkých projevů DCM jsou intolerance
zátěže, slabost, snížený apetit a studené nohy. Zvýšená srdeční frekvence a zrychlené dýchání
(rychlejší než 50 tepů za minutu), mohou být nejprve zpozorovány majitelem. Pokud se
krevní destičky usazují v cévách jedné z předních nohou nebo obou zadních nohou, tyto
končetiny jsou pak studené a paralyzované, s modrými polštářky. Vaše kočka může najednou
cítit velkou bolest, pokud dojde k usazení destiček v cévě a jejímu ucpání.
Diagnostické testy:
Kočky s vážnou úzkostí obvykle vyžadují stabilizaci před provedením testů, které zkontrolují
srdce a ostatní orgány (které závisí na normální funkci srdce). Testy mohou být tyto:
- RTG hrudníku
- Echokardiogram (ultrazvuk srdce)
- Elektrokardiogram (EKG), zvláště pokud jsou zjištěny nepravidelné rytmy
- Laboratorní testy ledvin, jater, krevních elektrolytů a hladiny taurinu
- Analýza tekutiny z hrudníku
- RTG břicha a ultrazvukové vyšetření

Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
Pokud je přítomno střední či vážné srdeční selhání, kočka je obvykle hospitalizována kvůli
stabilizaci injekčními diuretiky (jako furosemid), kyslíkovou terapii, odstranění tekutiny
z hrudníku a ostatní. Poté, co je kočka stabilizována, podávají se jí orální léky, jako jsou tyto:
-

-

-

-

Furosemid (Lasic) je diuretikum, které se podává kontinuálně a lze jej kombinovat
s ostatními diuretiky.
Inhibitory Angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACE), jako je enalapril, benazepril
nebo ramipril, mohou být užity na zlepšení kvality života Vaší kočky a pomoct snížit
retenci tekutin v těle.
Pimobendan je nejnovější lék, který funguje jako vasodilatans, snižuje zátěž srdce a
zvětšuje sílu srdečních kontrakcí.
Digoxin se užívá u koček se středním nebo vážným srdečním selháním a velmi
rychlou srdeční frekvencí, která vzniká sekundárně jako následek fibrilace síní. Kočky
s DCM digoxin snáší velmi špatně.
Beta-blokátory a blokátory vápníkových kanálů se užívají ke snížení rychlého
srdečního rytmu, vzniklého fibrilací síní. Mohou však způsobovat slabost a zhoršit ji v
srdeční selhání, proto se jich musí užívat opatrně.
Arytmie komor jsou občas léčeny atenololem a někdy sotalolem, které jsou betablokátory.

V závislosti na podávaných lécích by psi se srdečním selháním neměli konzumovat slané
krmivo, kvůli omezení příjmu solí by měli být krmeni krmivy s nízkým obsahem soli. Některé
kočky však neslané krmivo nemají rády. Všem kočkám s DCM se podává taurin, protože
některé kočky s normálními hodnotami taurinu v krvi pozitivně odpovídají na jeho další
dodání. Pokud je levá síň zvětšená, podávají se léky, které brání formování krevních destiček.
Pro tento účel se užíval řadu let dětský Aspirin. Clopidogrel (Plavix) může být také užitečný.
Následná péče:
Kočky se srdečním selháním jsou obvykle zvány na kontrolu 7-14 dní po propuštění
z nemocnice. Obvykle jsou opakovány RTG hrudníku, laboratorní testy a EKG.
Echokardiogram se pořizuje pravidelně co 2-3 měsíce, návštěvy veterináře jsou nutné po celý
život kočky.
Prognóza:
Kočky s deficitem taurinu a z toho vzniklou DCM mají dobrou prognózu, pokud přežijí
prvních pár týdnů léčby srdečního selhání. Kočky s idiopatickou DCM mají nejistou prognózu
s přežitím pár týdnů až měsíců.

