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Zdrowy pies

Psie serce
Kontynuujemy rozmowy na
temat zdrowia naszych czwo-
ronogów. DziÊ na pytania B¸
odpowiada lek. wet. Rafa∏
Nizio∏ek, specjalizujàcy si´
w kardiologii i chorobach
p∏uc, cz∏onek Europejskiego
Stowarzyszenia Kardiologii
Weterynaryjnej. Na konsul-
tacje mo˝na umawiaç si´ te-
lefonicznie pod numerem
0 601 898 253. Polecamy te˝
stron´ www.niziolek.com.pl.

Czy sà rasy szczególnie na-
ra˝one na wystàpienie cho-
rób serca?
Rasy ma∏e (jamniki, teriery) na

staroÊç cierpià zwykle na choroby
zwyrodnieniowe serca. Takà cho-
robà jest endokardioza zastawki
dwudzielnej, wyst´pujàca powy˝ej
siódmego roku ˝ycia. Rasy du˝e
z kolei – goƒcze, wy˝∏y, retrivery
czy labradory – majà sk∏onnoÊç do
kardiomiopatii rozstrzeniowej,
wyst´pujàcej zazwyczaj u psów
m∏odszych (w wieku 2–5 lat).
Choroba ta polega, najogólniej
mówiàc, na powi´kszeniu si´ ser-
ca; jego Êcianki stajà si´ wielokrot-
nie cieƒsze, a si∏a skurczu znacznie
si´ zmniejsza. Jest to choroba
uwarunkowana genetycznie. Na
Êwiecie ju˝ od dawna, a w Polsce
mniej wi´cej od dwóch lat sà prze-
prowadzane badania pod tym kà-
tem. Pies wolny od tej choroby do-
staje certyfikat, wa˝ny przez rok.
To szczególnie istotne przy rozro-
dzie, aby nie przekazywaç wady
potomstwu. Zwiàzek kynologiczny
nie wymaga jednak przeprowadza-
nia tych badaƒ, tak wi´c wszystko
zale˝y od hodowcy.

Czy wysi∏ek fizyczny ma
wp∏yw na pog∏´bienie si´ tej
choroby?
Zarówno wysi∏ek, jak i emocje,

i te pozytywne, i negatywne, mogà
spowodowaç, ˝e choroba si´ „uak-
tywni” – pojawià si´ jej objawy kli-
niczne: dusznoÊç, kaszel, szybkie
m´czenie si´, a nawet omdlenia.

Ci´˝kà wadà wrodzonà, doÊç
cz´stà u retriverów i labradorów,
jest zw´˝enie t´tnicy p∏ucnej lub
aorty. Z wiekiem wada ta si´ po-
g∏´bia. Dlatego tak wa˝ne jest, aby

zosta∏a zdiagnozowana jak naj-
wczeÊniej. Mo˝e to nastàpiç pod-
czas standardowego os∏uchiwania
w trakcie badania zwiàzanego ze
szczepieniami ochronnymi. Psu
mo˝emy skutecznie pomóc po-
przez balonikowanie zw´˝onej
t´tnicy (nie balonikuje si´ zw´˝e-
nia aorty); inne wady (np. prze-
trwa∏y przewód t´tniczy Botalla)
leczymy operacyjnie.

Zabiegi, o których mówi-
my, przed∏u˝ajà ˝ycie. Czy
równie˝ poprawiajà jego
komfort?
Tak. Obecnie mamy du˝e mo˝li-

woÊci niesienia pomocy psom
z problemami kardiologicznymi.
Celem leczenia farmakologiczne-
go i operacyjnego jest albo ca∏ko-
wity powrót do normy (co w nie-
których przypadkach jest mo˝li-
we), albo chocia˝ poprawa jakoÊci
˝ycia i jednoczeÊnie jego przed∏u-
˝enie. SkutecznoÊç terapii zale˝y
oczywiÊcie od przypadku choro-
bowego, ale ogromne znaczenie
ma – jak ju˝ mówi∏em – wczesne
zdiagnozowanie choroby. Zdarza
si´ niestety, ˝e pies trafia do kar-
diologa w stadium terminalnym,
gdy lekarz mo˝e pomóc niewiele
albo nic...

Je˝eli podczas os∏uchiwania
przed szczepieniem lekarz us∏yszy
np. arytmi´ czy szmery i skieruje
psa na szczegó∏owe badania kar-
diologiczne (EKG, rentgen klatki
piersiowej i echo serca), majàce
okreÊliç jej przyczyn´, to we wcze-
snym stadium, gdy zwierz´ nie ma
jeszcze objawów klinicznych, mo˝-
na podjàç leczenie. Spowoduje
ono, ˝e objawy choroby wystàpià
znacznie póêniej albo nie wystàpià
wcale. Najbardziej utkwi∏ mi w pa-
mi´ci przypadek doga niemieckie-
go, który przede wszystkim dzi´ki
konsekwencji i wytrwa∏oÊci w∏aÊci-
cieli stosujàcych zaleconà terapi´,
˝y∏ 32 miesiàce z ci´˝kà chorobà.
Choroba ta, nieleczona, powoduje
zgon w ciàgu kilku miesi´cy. I – to
bardzo wa˝ne – komfort ˝ycia te-
go psa a˝ do koƒca by∏ wysoki.

Czy u psów istniejà, tak jak
u ludzi, czynniki ryzyka, któ-
rych nale˝y si´ wystrzegaç,
˝eby uniknàç choroby serca?
Cz´Êç tych chorób to wady wro-

dzone. Wi´kszy wysi∏ek mo˝e
wprawdzie spowodowaç, ˝e cho-
roba szybciej si´ ujawni, ale prze-
cie˝ nie mo˝emy skazywaç zwie-
rz´cia na siedzenie w domu albo
powolny spacer na smyczy. Choro-

by zwyrodnieniowe zastawki dwu-
dzielnej sà wpisane w proces sta-
rzenia si´ organizmu i te˝ nie zale-
˝à od hodowcy. 

U psów nie ma takich czynników
ryzyka, jak u ludzi. Bierne palenie
papierosów mo˝e powodowaç k∏o-
poty z drogami oddechowymi, ale
nie z sercem. NadciÊnienie t´tnicze
nie jest chorobà cywilizacyjnà. Za-
wa∏y serca wyst´pujà w ekstremal-
nie rzadkich przypadkach, opisy-
wanych w literaturze fachowej,
gdy˝ pies, jako zwierz´ mi´so˝erne,
ma nieco inny metabolizm chole-
sterolu ni˝ cz∏owiek. Pies ma rów-
nie˝ lepsze i bardziej rozga∏´zione
naczynia wieƒcowe doprowadzajà-
ce krew do mi´Ênia sercowego.

A oty∏oÊç? Tak cz´sto widzi-
my zapasione psy...
Oty∏oÊç bywa zwykle przyczynà

problemów z drogami oddecho-
wymi. Powoduje ona najcz´Êciej
dusznoÊç restrykcyjnà (innymi s∏o-
wy, ograniczajàcà). Prosz´ sobie
wyobraziç p∏uca jako gàbk´, która
musi byç ÊciÊni´ta, nim wype∏ni
si´ wodà. P∏uca sà Êciskane przez
mi´Ênie klatki piersiowej znajdujà-
ce si´ mi´dzy ˝ebrami oraz prze-
pon´, która jest najsilniejszym
mi´Êniem oddechowym. Oty∏oÊç,
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czyli nagromadzenie si´ tkanki
t∏uszczowej w ró˝nych miejscach,
równie˝ w jamie brzusznej, powo-
duje, ˝e ruchy przepony sà p∏ytsze;
s∏absze sà te˝ ruchy klatki piersio-
wej. Pojawia si´ objaw hiperwenty-
lacji: pies musi oddychaç znacznie
szybciej, a iloÊç dostarczanego do
organizmu tlenu znaczàco si´
zmniejsza. Po d∏u˝szym czasie po-
jawiajà si´ zaburzenia o charakte-
rze kwasicy czy zasadowicy odde-
chowej i inne zaburzenia, które
prowadzà do niedotlenienia. Mo˝e
si´ ono objawiaç omdleniem albo
arytmià serca – cz´stoskurczem
lub rzadkoskurczem. 

Jak w∏aÊciciel mo˝e rozpo-
znaç, ˝e jego pies ma lub za-
czyna mieç k∏opoty z sercem?
Pierwsze, dyskretne z poczàtku

objawy to szybsze ni˝ dotychczas
m´czenie si´ zwierz´cia, zw∏aszcza
gdy po wysi∏ku dochodzi ono do
siebie d∏u˝ej ni˝ we wczeÊniejszym
okresie. Klasyczne objawy niewy-
dolnoÊci serca to silna nietolerancja
wysi∏kowa, dusznoÊç wydechowa,
objawiajàca si´ bardzo intensywnà
pracà klatki piersiowej i mi´Êni
brzucha (oddychanie jest wówczas
wspomagane tymi mi´Êniami), nie-

kiedy – ale to ju˝ sytuacja ekstre-
malna – kaszel z krwiopluciem.
Czasem zdarzajà si´ omdlenia; te
objawy zazwyczaj sk∏aniajà w∏aÊci-
ciela do wizyty u lekarza, niekiedy
prosto z polowania. Omdlenia
mogà byç jednak spowodowane
np. hipoglikemià, problemami
neurologicznymi etc. i kardiolodzy
w trakcie badania cz´Êciej wyklu-
czajà k∏opoty z sercem jako ich
przyczyn´, ni˝ je potwierdzajà.

Wa˝nym objawem jest kaszel. To
bardzo istotne kryterium diagno-
styczne, pomagajàce w rozpoznaniu
wielu problemów. Mówi´ tu o cho-
robach górnych i dolnych dróg od-
dechowych oraz chorobach krà˝e-
nia. Typowy kaszel sercowy wyst´-
puje po wysi∏ku albo nad ranem, po
d∏u˝szym wypoczynku, gdy pies
zmienia pozycj´. Kaszel taki co
prawda nie przesàdza o wyst´powa-
niu choroby serca. Mo˝e byç spo-
wodowany przez gromadzenie si´
w p∏ucach wydzieliny, którà pies od-
ksztusza. Odksztuszanie mo˝e byç
wywo∏ane przez paso˝yty p∏ucne,
które za swojego ˝ywiciela poÊred-
niego majà zwierz´ta leÊne, np. Êli-
maki, zjadane czasami przez psy.

Tak czy owak kaszel powinien
byç zawsze zdiagnozowany.

Jakie choroby mogà wywo-
∏ywaç problemy z uk∏adem
krà˝enia lub im wspó∏towa-
rzyszyç?
Je˝eli chodzi o psy myÊliwskie,

to powinniÊmy przede wszyst-
kim zwróciç uwag´ na wszelkie
rany odniesione na polowaniu.
Mo˝e wówczas dojÊç do zaka˝e-
nia krwi, b´dàcego czynnikiem
ryzyka lub wstrzàsu septyczne-
go, co zagra˝a ˝yciu lub powo-
duje infekcj´ mi´Ênia sercowe-
go. W literaturze opisywane sà
u psów polujàcych przypadki za-
palenia wsierdzia zastawek. Na
zastawkach pojawiajà si´ kalafio-
rowate zgrubienia, które sà ni-
czym innym, jak skupiskiem bak-
terii otoczonych przez w∏óknik.
To trudna do zdiagnozowania
i bardzo powa˝na choroba –
prze˝ywalnoÊç si´ga 20 proc.,
i to pod warunkiem, ˝e zapale-
nie zostanie wczeÊnie wykryte.

Oprócz ran niebezpieczne sà
ukàszenia przez kleszcze. Coraz
cz´Êciej opisuje si´ przypadki
przenoszenia przez kleszcze cho-
rób, które mogà wp∏ywaç na pra-
c´ serca. Mówi´ tu o boreliozie,
której postaç sercowa powoduje
zapalenie mi´Ênia sercowego i je-

go uszkodzenie, z bardzo ci´˝kà
arytmià – blokiem przedsionko-
wo-ko-morowym trzeciego stop-
nia. Leczenie najcz´Êciej polega
na wszczepieniu rozrusznika.

Nie powinno si´ zapominaç
o leptospirozie – atakujàc nerki,
mo˝e ona powodowaç wtórne
nadciÊnienie. Szczepienia przeciw-
ko tej chorobie powinny byç regu-
larnie przeprowadzane u wszyst-
kich psów polujàcych.

Tych, którzy wyje˝d˝ajà z psami
na po∏udnie Europy lub do po∏u-
dniowej cz´Êci USA, chcia∏bym na-
tomiast przestrzec przed wyst´pu-
jàcà tam bardzo ci´˝kà chorobà
przenoszonà przez komary – diro-
filariozà. Polega ona na tym, ˝e
w sercu pojawiajà si´ glisty. Gdy
wyje˝d˝a∏em do Wenecji, zosta∏em
uprzedzony przez w∏oskich kole-
gów kardiologów, ˝ebym zabez-
pieczy∏ psa przed tà chorobà. Na
szcz´Êcie jedyne opisywane w Pol-
sce przypadki wystàpi∏y u psów
importowanych z krajów, o któ-
rych mówi∏em.

Dzi´kuj´ za rozmow´.

Rozmawia∏
MIECZYS¸AW REMUSZKO
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