
Sinusová bradykardie 
 

Základní informace: 
 

Popis: 

 

Bradykardie je, když je srdeční rytmus pomalejší, než je normální pro velikost zvířete a jeho 

probíhající aktivitě. Pokud pomalé srdeční údery vznikají z normálního místa v srdci 

(sinusový uzlík), pak tento stav nazýváme sinusovou bradykardií. Rytmus pomalé srdeční 

frekvence může být pravidelný či nepravidelný.  

Srdeční frekvence psa může spadnout na méně než 20 úderů za minutu, pokud spí, u koček je 

pak srdeční frekvence také při spánku redukována. Hodně aktivní a fyzicky zdatná zvířata 

mohou mít také nízkou srdeční frekvenci. Srdeční frekvence je obvykle vyšší u malých a 

mladých zvířat. Váš veterinář by měl tyto věci mít v paměti, když bude vyšetřovat, zda vaše 

zvíře nemá pomalou srdeční frekvenci.  

 

Příčiny: 

 

Nejčastější příčinou sinusové bradykardie je zvýšený tonus vagu (nervus vagus – bloudivý 

nerv). Bloudivý nerv může být stimulován onemocněním trávicího, dýchacího, nervového 

systému a také onemocněním oka a zraněním hlavy. Ostatní onemocnění, která mohou 

způsobit sinusovou bradykardii, jsou: hypothyroidismus (nízké hladiny hormonu štítné žlázy), 

nízká tělesná teplota a zvýšené hladiny draslíku v krvi z různých příčin. Některé léky 

(narkotika, beta-blokátory, blokátory vápníkových kanálů, digoxin) mohou také způsobit 

sinusovou bradykardii.  

Výjimečně pak může být sinusová bradykardie spojena s probíhajícím onemocněním srdce, 

jako při problémech s převodním systémem srdečním, pokročilé selhání srdce či jiné srdeční 

potíže.  

 

Klinické příznaky: 

 

Většina zvířat nemá klinické příznaky související se sinusovou bradykardií, ale mají příznaky 

jiného onemocnění. Výjimečně se u psů může objevit slabost, intolerance zátěže, či mdloby. 

Kočky mohou být klidnější než obvykle. Některá zvířata mají příznaky srdečního 

onemocnění, jako jsou letargie, snížený apetit, zvýšená dechová frekvence a ztížené dýchání, 

případně kašel. Při klinickém vyšetření je srdeční frekvence nižší, než obvykle.  

 

Diagnostické testy: 

 

Pomocí EKG lze zjistit, zdali má vaše zvíře sinusovou bradykardii nebo mnohem 

patologičtější abnormální rytmus (arytmii). Ve chvíli, kdy je diagnostika sinusové 

bradykardie hotová, může být proveden atropinový test, kterým se zjistí, jestli je zvýšený 

tonus vagu její příčinou. Test je pozitivní, pokud bradykardie zmizí (dojde ke zvýšení srdeční 

frekvence) poté, co je aplikován atropin. Pokud je pozitivní, je doporučeno provézt další testy, 

založené na klinických příznacích.  

Pokud je test negativní, obvykle jsou provedeny další testy, kterými je hledána možná příčina. 

Tyto testy zahrnují laboratorní testy, hormonální testy a RTG snímkování hrudníku a břicha. 

Pokud je zjištěno onemocnění srdce, pak lze provézt ultrazvukové vyšetření srdce (ECHO).  

 

 



Léčba a následná péče: 
 

Možnosti léčby: 

 

Pokud při atropinovém testu bradykardie vymizí, další terapie bradykardie se obvykle 

neprovádí. Ovšem léčba možné příčiny sinusové bradykardie je obvykle potřeba.  

Pokud sinusová bradykardie způsobuje klinické příznaky a nevymizí při atropinovém testu, 

mohou se vyzkoušet určité léky (prapanthelin bromid, albuterol, terbutalin či theofylin). Tyto 

léky mohou nebo nemusí fungovat na zvýšení srdeční frekvence. Vedlejší příznaky těchto 

léků jsou neklid, zrychlené dýchání, snížený apetit, zvracení, průjem a zácpa. Pokud tyto léky 

nepomohou a zvíře má stále příznaky nízké srdeční frekvence, je nutné jej odeslat ke 

specialistovi, který mu voperuje kardiostimulátor. 

 

Následná péče: 

 

Kvůli sledování odpovědi organismu na léčbu je nutné opakované EKG vyšetření. U 

některých pacientů je doporučeno 24 hodinové sledování EKG pomocí Holter monitoru, kvůli 

ujištění, že se srdeční frekvence mění v závislosti na denní aktivitě.  

Pokud byl pacientovi voperován kardiostimulátor, obvykle provádí váš veterinář měsíčně 

EKG vyšetření a dále je nutné navštěvovat specialistu ke kontrolám, které jsou obvykle 

dohodnuty 3, 6 a 12 měsíců během prvního roku, aby mohl být přístroj nastaven. 

 

Prognóza: 

 

Pokud se sinusová bradykardie rozvijí z onemocnění, které zvyšuje tonus vagu, prognóza 

závisí na typu onemocnění a na tom, jak pacient reaguje na léčbu. Pokud sinusová 

bradykardie v těchto případech nezpůsobuje problémy, prognóza je excelentní.  

Pokud je třeba sinusovou bradykardii léčit léky, nebo stav pacienta vyžaduje voperování 

kardiostimulátoru, prognóza závisí na odpovědi organismu na léčbu. Léčba sinusové 

bradykardie léky může být úspěšná pouze po dobu 6-12 měsíců. Poté je třeba voperovat 

kardiostimulátor. Prognóza po instalaci kardiostimulátoru je excelentní, mnoho pacientů pak 

žije ještě dlouhá léta. Na prognózu má také vliv, pokud se funkce srdce zhorší a nebo se 

začnou projevovat jiná onemocnění srdce. 

    


