
Srdeční blok druhého a třetího stupně 
 

Základní informace: 
 

Popis: 

 

Srdeční blok druhého stupně nastává, když některý z impulzů, který dorazí do srdeční síně, je 

blokován ve vstupu do srdeční komory. Výsledkem je pauza v srdeční činnosti a komory se 

nestáhnou. Pokud jsou tyto pauzy časté, srdce pumpuje méně krve a zvíře nemůže být 

namáháno, jinak hrozí bezvědomí.  

U srdečního bloku třetího stupně pak žádný impuls do srdečních komor nedorazí, blokáda je 

kompletní. Komory mohou bít samy od sebe, srdeční činnost je pak velmi pomalá a srdce 

neodpovídá na změnu aktivity zvířete – pak se může dostavit bezvědomí. 

 

Příčiny: 

 

Příčiny těchto srdečních bloků nemusí být nalezeny. Blok druhého stupně může vznikat ze 

zvýšeného tonu nervus vagus (bloudivý nerv), který vzniká drážděním tohoto nervu. 

Příležitostně mohou vysoké hladiny draslíku (hyperkalémie) způsobit srdeční blok, který je 

však reverzibilní poté, co je hyperkalémie léčena. Určité léky na srdce, (jako jsou beta-

blokátory, blokátory vápníkových kanálů a digoxin), mohou snížit vedení mezi síněmi a 

komorami a blok druhého stupně může být následkem jejich podávání.  

Pokud je blok druhého stupně v pokročilém stádiu, nebo je blok kompletní, pak vzniká velký 

problém v převodním systému srdce. Nádory, infekce srdečních chlopní a lymeská borelióza, 

mohou způsobit tyto srdeční bloky. Ve většině případů však příčina zůstává neznámá.  

 

Klinické příznaky: 

 

Zvířata s občasnými bloky druhého stupně většinou nemají žádné klinické příznaky. Pokud 

jiné onemocnění způsobuje hyperkalemii, příznaky tohoto onemocnění jsou obvykle 

přítomné. Léky, které zasahují do převodního systému srdce mohou také způsobit zvracení, 

průjem a snížený apetit. Zvířata s pokročilým blokem druhého stupně nebo s kompletním 

blokem nejsou schopna výcviku a jsou letargická. Mohou také upadnout do bezvědomí, 

pokud jsou stresována.  

 

Diagnostické testy: 

 

Pro diagnostiku těchto abnormálních rytmů je potřeba provést EKG vyšetření. Pokud je EKG 

normální a zvíře má epizody bezvědomí, pak je nutné provedení 24 hodinového monitoringu 

pomocí přístroje Holter.  

Zvířata s blokem druhého stupně mohou podstoupit atropinový test k určení, kdy blok zmizí. 

Pokud nezmizí, pak jsou k dispozici další testy, které potvrdí, zda má zvíře zvýšený tonus 

nervu vagu. Příčiny zvýšeného tonu vagu mohou být způsobeny onemocněním dýchacího, 

trávicího nebo nervového systému.  

Pokud je blok druhého stupně pokročilý, nebo nezmizí při atropinovém testu, nebo pokud je 

přítomen blok třetího stupně, pak jsou doporučeny další vyšetření, jako jsou laboratorní testy, 

RTG hrudníku a břicha a echokardiogram (ultrazvuk srdce). 

 

 

 



Léčba a následná péče: 
 

Možnosti léčby: 

 

Pokud blok druhého stupně zmizí při atropinovém testu, není třeba další léčby, s výjimkou 

léčby základní příčiny. Pokud jsou epizody bloku druhého stupně časté a způsobují příznaky, 

pak je možné zkusit podat léky jako propanthelin bromid, albuterol, terbutalin nebo theofylin. 

Odpověď na tyto léky je nepředvídatelná, vedlejší účinky zahrnují úzkost, zrychlené dýchání, 

zvracení, průjem a zácpu. Pokud tyto léky nepomáhají, další možností je umístění 

kardiostimulátoru. 

Zvířata s blokem třetího stupně neodpovídají na atropinový test nebo na žádné orálně podané 

léky uvedené výše. Tato zvířata vždy potřebují k dalšímu životu kardiostimulátor.  

 

Následná péče: 

 

Zvířata která odpovídají na atropinový test a základní onemocnění reaguje na léčbu, nemusí 

být následně kontrolovány. Může být prováděno opakované EKG, kterým se sleduje, zda se 

blok druhého stupně opět neobjevil. Zvířata s blokem druhého stupně, jejichž klinické 

příznaky reagují na léčbu léky, podanými orálně, obvykle dochází na kontroly v měsíčních 

intervalech, kdy je prováděno EKG vyšetření, kterým se sleduje, zda blok druhého stupně 

nepřešel v blok stupně třetího.  

Zvířata, kterým byl voperován kardiostimulátor obvykle dochází na kontrolní vyšetření ke 

kardiologovi první a třetí měsíc. Poté, co je kardiostimulátor finálně nastaven, můžete být 

voláni na kontrolu srdečního rytmu týdně a co tři měsíce i na EKG vyšetření.  

 

Prognóza: 

 

Zvířata, jejichž blok druhého stupně zmizí po atropinovém testu nebo po následujícím 

vyřešení jejich základního onemocnění, mají prognózu excelentní. Zvířata s pokročilým 

blokem druhého stupně vyžadují instalaci kardiostimulátoru obvykle dá pacientům léta 

dalšího života. kardiostimulátory, které jsou voperovány psům a kočkám, mají baterii, která 

vydrží pět let a pak vyžaduje výměnu.    

     


