Dilatační kardiomyopatie u psů
Základní informace:
Popis:
Dilatační kardiomyopatie (DCM) je onemocnění, kdy se srdeční sval stává ochablým a
slabým a srdeční komory jsou dilatované. Srdce nemůže efektivně pumpovat krev do oběhu,
takže zvíře ztrácí energii a dochází ke hromadění tekutiny v plicích a v břiše. Když je srdce
dilatované, chlopně mezi srdečními komorami zbytní a propouští krev, což je další zátěž pro
srdce. Abnormální srdeční frekvence (arytmie) jsou také časté, zvláště fibrilace síní a
komorové arytmie.
Příčiny:
DCM se vyskytuje u velkých a obrovských plemen psů a také u amerického kokršpaněla. Ve
mnoha případech není nalezena přesná příčina (idiopatické), onemocnění je dědičně přenosné
– autozomálně dominantní – v určitých rodinách dobrmana a boxera. Nutriční deficit taurinu a
L-carnitinu může způsobit toto onemocnění u amerického kokršpaněla. Deficit taurinu může
také způsobit DCM u zlatého retrívra a novofunladského psa. Méně častou příčinou
sekundární kardiomyopatie jsou myokarditida (zánět srdečního svalu), hormonální problémy
(hypotyreóza, hypoadrenokorticismus, hypertyreóza) a velké dávky léku doxorubicin
(chemoterapeutikum).
Klinické příznaky:
Příznaky u psů s DCM často vzniknou náhle. Prvními příznaky jsou intolerance zátěže,
slabost a studené tlapky. Kašel, snížení apetitu, zvýšené úsilí a počet dechů. Břišní dispenze
kvůli tekutině a ztráta svalové hmoty jsou dalšími příznaky.
Diagnostika:
Psi s vážnou poruchou často vyžadují stabilizaci ještě před provedením testů, které zkontrolují
srdce a ostatní orgány (které závisí na normální funkci srdce). Testy mohou být tyto:
- RTG hrudníku a břicha
- Echokardiogram (ultrazvuk srdce)
- EKG, zvláště pokud je zaznamenán nepravidelný srdeční rytmus
- Laboratorní testy, zahrnující hladiny hormonů, analýzu tekutiny z břicha, hladiny
taurinu

Léčba a následná péče:
Možnosti léčby:
Pokud má pes středně těžké či těžké srdeční selhání, je obvykle nutná hospitalizace za účelem
stabilizace psa injekčními diuretiky (jako je furosemid), kyslíkovou terapií, odstraněním
tekutiny z břicha či hrudníku a další. Poté, co je pes stabilní, je možné mu podávat orální
cestou tyto léky:
- Furosemid (Lasic) je diuretikum, které se podává dlouhodobě a může se dále
kombinovat s jinými diuretiky, jako je spironolakton (zvláště na udržení nízkých
hladin tekutin).
- Inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACE), jako je enalapril, benazepril,
ramipril, mohou být užity na zlepšení kvality života Vašeho psa a snižují zadržování
tekutin v těle.

- Pimobendan je nový lék, který funguje jako vazodilatátor, ulehčující práci srdci a
zvyšuje sílu jeho kontrakcí. Pimobendan je obvykle užit s ostatními léky, jako jsou
diuretika či ACE inhibitory.
- Digoxin se užívá u některých psů, kteří mají střední či vážné srdeční selhání a velmi
rychlou srdeční frekvenci, vzniklou sekundárně jako následek fibrilace síní.
- Význam beta-blokátorů, jako je carvedilol, na zlepšení kvality života psů postižených
DCM, se zkoumá. Beta-blokátory a také blokátory vápníkových kanálů se užívají ke
zpomalení velmi rychlé srdeční frekvence při fibrilaci síní.
- Komorové arytmie jsou často léčeny mexiletinem, mexiletinem a atenololem,
sotalolem a někdy i amiodaronem.
Psi se srdečním selháním nesmí být krmeni slanou potravou, jsou k dispozici krmiva s nízkým
obsahem solí, které omezují příjem solí. Pokud má Váš pes deficit taurinu, je možné taurin
jeho tělu dodat v podobě rybího oleje. Pokud je zaznamenáno základní onemocnění srdce,
DCM se řeší až když je toto onemocnění léčeno.
Následná péče:
Následné kontroly jsou obvykle navrhnuty za 7-14 dní po propuštění z kliniky. Opakované
kontroly mohou zahrnovat RTG hrudníku, laboratorní testy a EKG. Interval mezi kontrolami
a dalším testováním závisí na základním onemocnění a jak Váš pes reaguje na léčbu.
Periodický monitoring je nutný po celý zbytek života Vašeho psa.
Prognóza:
Pokud je DCM sekundární jev, je nutné léčit primární příčinu (např. deficit taurinu). Pokud je
tato primární příčina známa a léčena, prognóza je dobrá. Někteří psi, kteří jsou léčeni, jsou
pak celá léta bez příznaků. U psů s primárním DCM, je prognóza proměnná. Dobrmani a
boxeři žijí jen pár týdnů či měsíců. Ostatní plemena mohou přežít rok či déle. Prognóza je
horší u psů s fibrilací síní, kongestivním srdečním selháním nebo špatně zvládnutou
komorovou arytmií.

