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    Kardiovaskulární aparát zajišťuje aktuální metabolické potřeby organismu. Ze všech tělních 
systémů reaguje nejrychleji, proto se i porucha jeho funkce projevuje velmi rychle. A také 
velmi zásadně. Selhání srdce vyvolá řetěz reakcí v mnoha orgánových soustavách, vedoucí 
k velmi vážným projevům, často končící smrtí organismu. Celkem logicky se selhání srdce 
projeví nejčastěji při zvýšených metabolických požadavcích organismu, tedy při zátěži. Právě 
pro onu rychlost a fatálnost, je třeba při rehabilitaci stavu srdce věnovat pozornost, a včas 
reagovat na úvodní příznaky. 
     U psů se v podstatě nesetkáváme s náhle vzniklým onemocněním. I akutní selhání srdce je 
důsledkem zhoršení chronického onemocnění. U koček je situace velmi podobná, jen četnost 
tromboembolií je vyšší, leč ty nebývají evokovány zátěží a nemusí jít o selhání srdce. 
     Nejčastější nemocí srdce psů je dystrofie cípatých chlopní, z toho dalece nejvýznamnější je 
postižení té mitrální. Jako druhou nejčastější chorobu uváděly statistiky donedávna vrozené 
srdeční vady, ale „usilovnou“ chovatelskou prací se na toto místo pravděpodobně dostávají 
kardiomyopatie, ponejvíce dilatační. U koček jsou nejčastější chorobou právě 
kardiomyopatie, nejčastěji hypertrofické, nebo, a to často u starších koček, heterogenní 
skupina nezařazených kardiomyopatií. Kardiomyopatie jsou chorobou zákeřnější. Jednak u 
nich často chybí varovné klinické příznaky, jednak jsou často doprovázeny artymií, což 
situaci dále komplikuje. 
     Mechanismus srdečního selhání vzniká jednak neschopností srdce vydávat dostatečné 
množství krve, tedy selhání „dopředu“, nebo neschopností srdce odebírat žilní návrat krve a 
tak dochází k městnání krve v žilní části řečiště, tedy selhání „dozadu“. Ke snížení výdeje 
může docházet jednak kvůli nedomykající (tj. „netěsnící“) cípaté chlopni, nebo kvůli poruše 
fungování myokardu u kardiomyopatie (v případě dystrofie chlopně je myokard většinou 
v pořádku, ba dokonce často podává zvýšený výkon). Selhání dozadu má v podstatě stejné 
příčiny, jen je ve svém důsledku nebezpečnější – ve svých projevech prudší a nebezpečnější. 
     Z předchozího odstavce vyplývají očekávatelné příznaky srdeční dysfunkce. Snížený výdej 
způsobí nedostatečné zásobení organismu krví, ponejvíce se v této chvíli projeví zásobení 
kyslíkem. V mírné formě to povede k malé výkonnosti – rychlejší únavě, častější odpočívání, 
delší rekonvalescence po zátěži. V prudší formě k slabostem až mdlobám – synkopám, stavu 
slabosti, doprovázeném ztrátou vědomí, někdy pomočením či dokonce křečemi. Spontánní 
náprava z tohoto stavu může být i dosti rychlá. 
     Selhání dozadu – městnání před selhávajícím srdcem – se projeví otokem plic v případě 
postižení levého srdce, a systémovými otoky (nejčastěji ascites, případně otoky končetin či 
spodní části krku) v případě postižení pravého srdce. Zejména otok plic je nesrovnatelně 
nebezpečnější, než nedostatečná perfuse. A hlavně pro možnost jeho velmi rychlého vývoje, a 



pomalého ústupu – i přes adekvátní a intenzivní léčbu. Otok plic se projeví velkou smíšenou 
dušností, někdy vykašláváním malého vodnatého sekretu, dokonce zbarveného krví. Otok plic 
menší intenzity může se u psů projevovat kašlem. Při velmi náhlém nástupu otoku zaujímají 
psi často polohu vsedě, natahují krk, odmítají si lehnout. Kočky kromě dušnosti mohou 
projevovat velkou zmatenost, pobíhají, vyskakují.  
     Rozeznání srdečního selhání, jakožto příčiny potíží, však není zcela jednoduché. 
Z klinického vyšetření nás na prvním místě musí zajímat při pozorování pacienta typ dušnosti, 
při pohmatu sledujeme přítomnost případného ascitu (vodnatelnosti břicha), a vyšetříme puls 
– jeho pravidelnost, kvalitu (slabý – silný, měkký – tvrdý, vysoký až skákavý). U 
pravidelnosti potom velmi důležitý fenomén – pulsový deficit. To je jev, kdy počet tepů 
hmataných na periferní tepně neodpovídá frekvenci srdečních ozev, zjištěné poslechem srdce.  
     Právě při poslechu soustředíme se v první řadě na rytmus a pravidelnost srdečních ozev, 
jejich hlasitost, či přítomnost šelestu. Posledně uvedený příznak může být velmi zavádějící – 
některé srdeční nemoci se šelestem neprojevují (kardiomyopatie), případně za některých 
okolností (těžké arytmie) může být šelest velmi tichý a maskovaný ostatními zvuky. Úplně 
nejdůležitějším auskultačním nálezem svědčícím pro selhání srdce, jsou vlhké šelesty na 
plicích. Zde však přistupuje několik okolností, ztěžující situaci. Za prvé je velmi nesnadné a 
mnohdy i nemožné odlišit vlhké šelesty, způsobené otokem plic, a třecí šelesty, způsobené 
postižením pleurálního prostoru – srůsty či neexsudativním (suchým) zánětem pohrudnice a 
poplicnice, doprovázejícím zhusta chronickou bronchitidu a srdce může být v takovém 
případě zcela zdravé. Za druhé při velkém otoku plic dojde k úplnému zalití plicních sklípků a 
vlhké šelesty, vznikající vnikáním vzduchu do tekutiny v alveolu, vymizí a zůstane jen nález 
čistě trubicového dýchání, bez sklípkové složky. Naopak při počátečním otoku nedojde 
k prosakování tekutiny do sklípků a můžeme tak slyšet jen zostřené sklípkové dýchání. Oba 
uvedené fenomény není úplně jednoduché rozeznat. 
     Nevíce opomíjené vyšetření – tedy poklep – nás může navést k hromadění výpotku v 
pleurálním prostoru. Leč toto vyšetření jest velmi subjektivním a pro rozhodování v akutním 
případě na něj celkem oprávněně nemusí dojít. 
     Opatření u pacienta se selháním srdce lze rozdělit do dvou skupin. První je podezření na 
srdeční selhání – nějakého typu a nějakého stupně, druhou skupinou je velmi těžké selhání, 
vyúsťující před našima očima do srdeční zástavy.  
     Zatímco v prvním případě je naší snahou pacienta stabilizovat a co nejrychleji dopravit na 
pracoviště umožňující dokončení diagnostiky a intenzivní léčbu, ve druhém případě případe 
se musíme dostupnými prostředky nejprve snažit oběh obnovit a teprve potom spoléhat na 
pomoc ostatních odborníků. 
     Při podezření na srdeční selhání je prvním opatřením ukončit fysickou i psychickou! zátěž. 
Ukončit tedy cvičení, pacienta zklidnit, je-li to možné, či přínosné povolat k němu majitele. 
Z léků je nejúčinnějším a naprosto nejbezpečnějším podání kyslíku. Je to současně i technicky 
nejkomplikovanější. Je zatěžko mít při ruce zdroj kyslíku (koncentrátor, či tlakovou lahev). 
Způsobů aplikace je více, nicméně v těchto akutních chvílích si vystačíme s kyslíkovou 
maskou improvizovanou odříznutím hrdla PET lahve. Dalším velmi důležitým lékem je 
furosemid. Jednorázovým podání tohoto léku zásadně neublížíme ani v případě, že jsme se 
v diagnose zmýlili. Dávku volíme 2-4 mg/kg, aplikovat můžeme v podstatě kamkoliv. 
Preferovaný způsob podání je nitrožilně, to však je technicky nejnáročnější, zabere více času a 
způsobí více stresu pacientovi. Intramuskulární podání je snazší a rychlejší, účinek je mírně 
zpomalen, je však otázka, je-li toto zpomalení zásadní. Podkožní podání je nejsnazší, většinou 



nejméně stresuje, nástup účinku je sice nejpomalejší, ale pořád dostatečně dobrý. Perorální 
podání je v akutním případě jednoznačně nejméně vhodné, leč není-li jiná možnost, je 
pochopitelně použitelné. Boj proti stresu je neméně důležitou složkou léčby. Lze použít 
opiátová analgetika (např. butomidor), velké trankvilizéry (acepromazin, chlorpromazin), u 
velmi stresovaných pacientů a pro laické podání je možné sáhnout k rektálnímu podání 
diazepamu. 
     V případě selhání „dopředu“, tedy ze sníženého výdeje, si vystačíme se zastavením zátěže, 
případně podáním kyslíku. Diuretika (furosemid) by snížením objemu intravasální tekutiny 
mohla stav zhoršovat. V obou případech je nutné pacienta co nejrychleji odeslat na vybavené 
pracoviště. 
     Z předchozího textu vyplývá vcelku logické doporučení uvedeným situacím, tedy vzniku 
srdečního selhání během rehabilitace, předcházet. Podle autorova mínění by mělo stačit 
vyšetření a zhodnocení ošetřujícím lékařem, a jen v případě, že by tento měl tento podezření 
na onemocnění srdce, vyžádal by si konziliární vyšetření. V současnosti není žádné obecně 
přijímané doporučení na zátěžové testy psích a kočičích kardiaků, proto zůstane u 
subjektivních názorů lékařů, kteří pacienta vyšetřili, nicméně i touto cestou mohlo by se riziko 
případných potíží snížit. 

     Dojde-li srdeční zástavě, je na místě pokusit se srdeční činnost obnovit. Soubor kroků, 
které se v těchto situacích používají, označují se termínem kardiopulmonální resuscitace. 
Vzhledem k již uváděné skutečnosti, že náhle vzniklé manifestní srdeční selhání je důsledkem 
dlouhodobého srdečního onemocnění, jsou šance na úspěch velmi malé, přesto za pokus stojí. 
     Základem úspěchu resuscitace je dostatečná příprava minimalizující zmatky a chyby. I 
když se jedná o kritickou situaci, je třeba zachovávat rozvahu, uvědomit si, že jde o minuty a 
ne o sekundy. 
     Postup resuscitace se podle anglické terminologie shrnuje do schematu označovaného jako 
ABC(D). Považuji to za dobrou pomůcku pro udržení řádného postupu. 
    A = airway 
    B = breathing 
    C = circulation 
    D = drug 

1.A – airway: uvolnit, resp. zajistit, dýchací cesty – intubace (brachycephalická plemena, 
obrna hrtanu), odstranění cizích těles. K zavedení tubusu je nevhodnější laryngoskop, ale 
v mnoha případech postačí čelní svítilna. 
2.B – breathing: umělá ventilace – buď pomocí Ambu-vaku, vlastními ústy, případně 
pomocí ventilátoru či anestetického přístroje. Tato část je naprosto zásadní – hypoxický 
myokard nemůže začít pracovat. Dýcháme frekvencí přibližně 30-40/min, při dýchání 
musíme pozorovat zdvih hrudní stěny. Pozor na insuflaci vzduchu do žaludku – vzduchem 
naplněný žaludek výrazně zhoršuje plnění plic. 
3.C – circulation: zajištění oběhu – v podstatě jde nepřímou srdeční masáž. Přímá je 
určena pro specifické případy, složitější techniky jsou ve veterinární medicíně nedostupné. 
Nepřímou srdeční masáž provádíme tištěním hrudní stěny od sterna směrem k páteři. 
Pacienta přitom polohujeme většinou na boku, u některých větších plemen může být 
vhodnější poloha na zádech. U plemen se širokým hrudníkem (buldoci), se může masáž 



provádět stlačováním hrudní kosti oproti páteři, tato technika je však významně méně 
účinná. Frekvence stisknutí je ve všech případech přibližně 120/min. 
4.D – drugs: jejich význam je obecně menší, v případech provádění resuscitace mimo 
veterinární ošetřovnu je jejich použití dále omezeno. Stejně jako použití speciálních 
postupů, např. defibrilace.   

Je možné při neúspěšné masáži podat adrenalin, případně kalcium, po úspěšné 
resuscitaci používáme léky pro stabilisaci rytmu (antiarytmika, atropin), případně 
noradrenalin pro udržení krevního tlaku, či kortikoidů pro zvládnutí šoku. Zásadně 
nevhodné je v době zástavy srdce podávat nitrožilní infusi, na tu je čas až po obnovení 
oběhu pro stabilisaci šoku 

Problémem je cesta podání léků během resuscitace. Nejvhodnější je nitrožilní, ale 
zpřístupnění periferní žíly nesmí příliš omezit probíhající resuscitaci. Alternativní 
cestou je intrapulmonální (zředěné ve fysiologickém roztoku rozprášené do 
endotracheálního tubusu). Dosti nevhodné je podání intrakardiální. 

Poznámky k provádění resuscitace: 
- postup resuscitace je třeba znát dopředu, rozmyslet si jednotlivé kroky 
- je vhodné pracovat ve více lidech – nejlépe 3 (jeden zajišťuje ventilaci, druhý masáž, 
třetí přináší materiál, případně podává léky) 
- jedna osoba však postup resuscitace bezvýhradně vede 
- materiál na provádění resuscitace je vhodné mít soustředěn na jednom místě, dobře 
dostupném a neměnném, je vhodné tuto soupravu kontrolovat, a to i v případě že 
nebyla použita. 


