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Zdrowie
innymi badaniami nie da si´ oceniç, i dia-
gnozowania obecnoÊci p∏ynu w worku
osierdziowym czy guzów nowotworowych
serca. Diagnostyka ultrasonograficzna ser-
ca pozwala równie˝ na bezpieczne usuwa-
nie p∏ynu z worka osierdziowego w przy-
padku tzw. tamponady serca. Problem ten
szczególnie cz´sto wyst´puje u bokserów
i owczarków niemieckich. 

Echo serca ze szczególnym jego rodzajem
– badaniem dopplerowskim – ma nieocenio-
ne mo˝liwoÊci diagnostyczne w rozpozna-
waniu wad serca. Jednak aby je prawid∏owo
wykonywaç i wyciàgnàç odpowiednie wnio-
ski, potrzeba sporego doÊwiadczenia, 
a przede wszystkim wysokiej jakoÊci sprz´tu,
co jest barierà dla wielu lecznic. 

Bardziej zaawansowane problemy wyma-
gajà dodatkowej aparatury. Stopniowo coraz
powszechniejsze stajà si´ aparaty do mierze-
nia ciÊnienia krwi, bardziej skomplikowane
ni˝ aparaty dla ludzi i wielokrotnie dro˝sze.
Podczas leczenia pacjenta w ci´˝kim stanie
potrzeba czasem równie˝ pulsoksymetru,
kapnometru itd. Sà to urzàdzenia umo˝li-
wiajàce rozpoznawanie stanów niedotlenie-
nia czy nieprawid∏owej wentylacji podczas
obrz´ku p∏uc lub operacji chirurgicznych. 

PP: Ostatnio dużo się mówi o kardiomiopa-
tii u psów. To groźne schorzenie może nawet
doprowadzić do tzw. nagłej śmierci sercowej.
Na czym polega ta choroba? 

RN: Kardiomiopatia u psów ma przede
wszystkim form´ rozstrzeni. Serce na skutek
powolnych zmian staje si´ wielkim workiem
o cieniutkich Êciankach, wielkich przedsion-
kach i znacznie os∏abionej kurczliwoÊci. Cho-
roba przede wszystkim dotyczy ras du˝ych 
i olbrzymich i ma kilka form. Najci´˝szà 
z nich majà dobermany, naj∏agodniejszà spa-
niele. Ale równie˝ powa˝nie chorujà dogi
niemieckie, wilczarze, nowofundlandy i bok-
sery. Problemem jest to, ˝e choroba rozwija
si´ przez kilka lat bez ˝adnych objawów ze-
wn´trznych. Kiedy zaÊ pojawià si´ dusznoÊç,
kaszel, a cz´sto wodobrzusze, wtedy po ba-
daniach w∏aÊciciel dowiaduje si´, ˝e to ju˝
jest koƒcowe stadium choroby. Niekiedy
pierwszym objawem i ostatnim jest nag∏a
Êmierç sercowa: pies, biegnàc, przewraca si´
i umiera. Powszechnie uwa˝a si´, ̋ e to by∏ za-
wa∏. Istotà problemu jest tak naprawd´ nagle
pojawiajàca si´ groêna w skutkach arytmia,
zwykle ze znacznym przyspieszeniem pracy
serca do 300–600 uderzeƒ na minut´. 

PP: Jak zapobiegać kardiomiopatii?
RN: Jedynym badaniem, które mo˝e wy-

kryç wczesnà bezobjawowà form´ choroby,
jest echo serca przeprowadzane corocznie
poczàwszy od drugiego roku ˝ycia. 

Do kardiomiopatii mo˝e równie˝ dojÊç
na skutek zapalenia mi´Ênia sercowego wi-

rusowego lub bakteryjnego czy leczenia
onkologicznego. Onkolodzy w Warszawie
cz´sto przysy∏ajà pacjentów na kontrole
kardiologiczne podczas leczenia na przy-
k∏ad bia∏aczki u psów. 

PP: Psy pracujące podobno mają większe
serce. Czy nie jest to groźne? Na co należy
zwrócić szczególną uwagę, trenując psa spor-
towego, aby uchronić go przed chorobami
układu krążenia?

RN: Cz´sto spotykam si´ z przerostem
serca na skutek treningu biegowego czy
przygotowaƒ do myÊlistwa. To jest natural-
ny proces adaptacji, w którym serce bierze
du˝y udzia∏, i zwykle nie wymaga ingeren-
cji farmakologicznej. Pami´taç trzeba g∏ów-
nie o stopniowym nasilaniu wysi∏ku, roz-
grzewce itp. Istotna jest równie˝ zmiana
diety na bardziej kalorycznà. Przed rozpo-
cz´ciem treningów oraz póêniej okresowo
co 2–4 lata powinno si´ psa przebadaç.
Przerost serca wywo∏any wysi∏kiem fizycz-
nym, jeÊli pies jest dobrze prowadzony, nie
jest groêny. Najbardziej powszechnym pro-
blemem psów pracujàcych sà arytmie 
i wtedy du˝e znaczenie ma badanie EKG.

PP: Czy chore serce to dla psa wyrok? Czy do
końca życia będzie tylko chodził na smyczy 
i nie wolno mu podejmować żadnego wysiłku?

RN: Dysponujemy w tej chwili du˝à ilo-
Êcià nowoczesnych leków, które mogà zna-
czàco przed∏u˝yç i poprawiç ˝ycie psom 
z chorym sercem. Niektórym psom, przy
Êwiadomym udziale w∏aÊcicieli, uda∏o si´
przed∏u˝yç ˝ycie nawet o kilka lat. Lecze-
nie to nie tylko przychodzenie po recepty
czy tabletki, ale regularne badania kontrol-
ne serca oraz parametrów krwi, zmiana
diety, zachowaƒ. 

JeÊli choroba nie jest bardzo zaawansowa-
na, nie ma potrzeby ograniczania wysi∏ku fi-
zycznego, umiarkowana aktywnoÊç dobrze
wp∏ywa na prac´ serca. OczywiÊcie znaczna
aktywnoÊç (jogging, biegi za rowerem) po-
winna zostaç ograniczona. Pies nie wie, ˝e
jest chory, musimy zatem za niego myÊleç.
JeÊli jest to samiec, który ch´tnie ucieka do
suk, powinien chodziç na smyczy. W prze-
ciwnym wypadku mo˝e to byç jego ostatni
bieg w ˝yciu (emocje, du˝y wysi∏ek). 

PP: Jak to jest na świecie? Czy w Polsce ma-
my podobne możliwości diagnostyczne? 

RN: JesteÊmy jeszcze nieco opóênieni, ale
nie jest to ju˝ taki dystans jak przed 10 laty.
Badania echokardiograficzne psów w Euro-
pie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych ma-
jà prawie 20–30-letnià tradycj´, u nas jest to
mo˝liwe od niespe∏na 8–10 lat. MyÊl´, ˝e ba-
rierà sà g∏ównie problemy ekonomiczne. 

Bardzo powoli w Polsce dochodzimy do
post´pu w tej dziedzinie. Ludzie posiadajà-
cy psy, chcàc im zapewniç jak najlepszà
opiek´, wydajà na to du˝o pieni´dzy, dzi´-
ki temu weterynaria mo˝e si´ rozwijaç. 
W przypadku chorób serca w zasadzie
wi´ksza cz´Êç badaƒ diagnostycznych jest
ju˝ dost´pna. Jednak chirurgia serca to do-
piero poczàtek. Przyk∏adem mo˝e byç ope-
racja przetrwa∏ego przewodu t´tniczego
(jednej z wad wrodzonych). W Polsce stan-
dardem jest operacja z otwarciem klatki
piersiowej, na Êwiecie zabieg ten wykonuje
si´ przy u˝yciu specjalnej techniki polega-
jàcej na wprowadzeniu do naczynia (przez
t´tnic´ na nodze) drucika, który zamyka
nieprawid∏owe po∏àczenie. Koszty sà bar-
dzo wysokie, ale to procedura znacznie
mniej inwazyjna. Jak na razie w Polsce mo-
˝emy balonikowaç zw´˝one t´tnice p∏ucne
oraz wszczepiaç rozruszniki serca. Inny
przyk∏ad dotyczàcy diagnostyki – w Polsce
jest jeden holter dla psów, w Belgii specja-
listyczna lecznica, która ma ich kilkanaÊcie. 

JeÊli w∏aÊciciele psów b´dà chcieli wyda-
waç wi´cej pieni´dzy na diagnozowanie 
i leczenie psów, powoli dojdziemy do po-
ziomu europejskiego (na amerykaƒski mu-
simy jeszcze troch´ poczekaç). Mo˝e war-
to pomyÊleç o rozpowszechnieniu ubez-
pieczeƒ dla zwierzàt, tak jak ma to miejsce
w innych krajach. Ubezpieczenia pozwala-
jà na zwi´kszenie zakresu dzia∏aƒ lekarza,
gdy˝ wie on, ˝e koszty poniesione na le-
czenie pacjenta zwróci mu ubezpieczyciel.

Rozmawiała Małgorzata Szmurło

Stopniowo coraz powszechniejsze stają się
aparaty do mierzenia ciśnienia krwi, chociaż
są bardziej skomplikowane i wielokrotnie
droższe niż te dla ludzi.
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