
Systémová hypertenze 
 

Základní informace: 
 

Popis: 

 

Systémová hypertenze (SH) je zvýšený krevní tlak, kdy je hodnota systolického tlaku vyšší 

jak 180 mm Hg nebo hodnota diastolického tlaku vyšší než 95 mm Hg. U psů a koček je 

krevní tlak měřen manžetou na končetině, stejně jako se to provádí u lidí, je však potřeba mít 

speciální vybavení k detekci krevního toku v jejich malých cévách. SH může poškodit 

ledviny, oči, srdce a další orgány. 

 

Příčiny: 

 

U psů a koček může být SH spojeno s chronickým selháním ledvin, nebo může být 

idiopatické, což znamená, že příčinu neznáme. U psů také může způsobit SH 

hyperadrenokorticismus (Cushingův syndrom) a také nádor nadledvin (feochromocytom). U 

koček bývá příčinou hypertyreóza. Hypertenze je výjimečnou komplikací některých léků. 

 

Klinické příznaky: 

 

SH nezpůsobuje klinické příznaky, dokud nedojde k vážnému problému. U některých zvířat je 

prvním příznakem odchlípnutí sítnice v oku, což způsobí náhlé oslepnutí. Dále mohou být 

přítomny příznaky výše zmíněných onemocnění. (VIZ Hyperadrenokorticismus u psů, 

Hypertyreóza u koček, Chronické selhání ledvin u psů a Chronické selhání ledvin u koček). 

Psi s feochromocytomem mají příznaky postižení nervu vagu, které mohou zahrnovat letargii 

a slabost. Jen pár zvířat s chronickou formou SH trpí levostranným srdečním selháním a pak 

projevují příznaky intolerance zátěže, zvýšené dechové frekvence a ztížené dýchání a také 

kašel. 

 

Diagnostické testy: 

 

Hypertenze je potvrzena opakovanými měřeními krevního tlaku. Poté, co je diagnóza 

vyslovena, je nutné  provést další testy pro nalezení příčiny problému. Tyto testy mohou 

zahrnovat laboratorní testy, testy moči, testy štítné žlázy (u koček), RTG snímkování 

hrudníku a testy na hladinu kortizolu (u psů). Doporučeno může být i RTG snímkování břicha 

a ultrazvukové vyšetření. Často je také provedeno ultrazvukové vyšetření srdce (ECHO), 

zvláště u pacientů s příznaky srdečního selhání nebo se srdečním šelestem. Diagnóza 

idiopatické hypertenze je vyslovena až tehdy, pokud jsou všechny ostatní testy v pořádku. 

 

Léčba a následná péče: 
 

Možnosti léčby: 

 

Léčba je indikována u všech postižených zvířat, kvůli prevenci poškození jiných orgánů 

z hypertenze. Cílem je snížit systolický krevní tlak pod 160 mm Hg. Hypertenze u koček 

velmi dobře odpovídá na podávání amlodipinu orálně, jednou až dvakrát denně. Dávkování a 

frekvence podávání tohoto léku jsou upravovány dle výsledků opakovaných měření krevního 

tlaku. Amlodipin výjimečně způsobuje vedlejší příznaky, některé kočky pak mohou být slabé, 

pokud se projeví hypotenze (nízký krevní tlak). Upozorněte svého veterináře, pokud si 



všimnete, že je vaše kočka po podání amlodipinu letargická. Pokud amlodipin nefunguje, 

může být kombinován či nahrazen ACE – inhibitory. Výjimečně mohou být použity beta-

blokátory a to samotné nebo v kombinaci s jinými léky. 

U psů platí, stejně jako u lidí, že ne každý lék vždy funguje u každého psa. Někdy je potřeba 

kombinovat amlodipin a ACE – inhibitory, aby bylo SH pod kontrolou. U některých psů jsou 

navíc přidány i beta-blokátory. Psům, kteří neodpovídají na obvyklou terapii, je možno podat 

též hydralazin. Všechny tyto léky mohou způsobit hypotenzi, upozorněte svého veterináře, 

pokud je váš pes po těchto lécích slabý. Hydralazin také může způsobit zvracení a průjem u 

cca poloviny léčených psů, není tedy dobře snášen. Stále je veden výzkum, který by našel jiné 

léky, snižující vysoký krevní tlak u psů. 

Pokud je příčina SH nalezena, je pak okamžitě léčena. Pokud se povede primární příčinu 

vyléčit (např. hypertyreózu) nebo pod kontrolou (např. hyperadrenokorticismus), pak může 

SH zmizet a léky snižující vysoký krevní tlak mohou být vysazeny. 

 

Následná péče: 

 

Krevní tlak je obvykle měřen každých 7-14 dní než je normální, poté je měřen každých pár 

měsíců. Pokud se hyperzenzi daří zvládnout, měření krevního tlaku se provádí každých 6 

měsíců. Frekvence následných kontrol také závisí na druhu onemocnění a také na typu léčby.  

 

Prognóza: 

 

Pacienti s idiopatickou SH mají dobrou prognózu, pokud může být SH zvládnuta léky. U 

pacientů, kde je SH spojena s ostatními onemocněními, závisí na jejich vážnosti a prognóza je 

pak variabilní. Pokud zvíře akutně oslepne kvůli odchlípnutí sítnice, ta se může opět vrátit na 

původní místo, ovšem pouze v případě, že je SH diagnostikována brzo a rychle a agresivně 

léčena. Kočky výjimečně mohou získat zrak zpět, a to pouze při adekvátní terapii. U psů je 

situace lepší, ti mohou opět vidět.    


