
Sinusová arytmie 
 

Základní informace: 
 

Popis: 

 

Psi mohou mít několik rozdílných (avšak normálních) rytmů srdečních úderů. Kočky mají 

vždy velmi pravidelný srdeční rytmus, stejně jako lidé. Pokud je srdeční frekvence pravidelná, 

není rozdíl v čase mezi údery a rytmy vznikají v obvyklém místě v srdci (sinusový uzlík), 

takový rytmus je nazýván sinusovým rytmem. Srdeční frekvence se může zvyšovat při 

pohybu a výcviku a klesat např. při spánku, čas mezi údery a následná frekvence se však 

nemění.  

Slovo arytmie vyjadřuje nepravidelnost srdečních úderů. Psi a kočky se sinusovou arytmií 

mají stavy, kdy jejich srdce bije rychleji a také stavy, kdy bije pomalu. Ve srovnání 

s normálním sinusovým rytmem jsou zde změny v čase mezi jednotlivými údery.  

 

Příčiny: 

 

Nejčastější příčinou sinusové arytmie u psů je zvýšený tonus vagu. Bloudivý nerv (nervus 

vagus) zásobuje různá místa v těle a je stimulován, když jedna z oblastí, kterou inervuje, je 

postižena onemocněním. Nejčastější onemocnění, které zvyšují tonus vagu jsou nemoci 

trávicího, dýchacího a nervového systému a také onemocnění očí. Srdeční onemocnění je u 

psa méně častou příčinou sinusové arytmie. 

Když je bloudivý nerv stimulován, způsobí to změny v čase mezi jednotlivými údery srdce. 

Tyto změny mohou být spojeny s dýcháním, nebo nemusí mít zřetelnou strukturu. Pokud 

nebyla zjištěna žádná struktura, je těžké říci, zdali je rytmus postižen sinusovou arytmií, nebo 

mnohem patologičtější (vážnější a nebezpečnější) arytmií. Pro vašeho veterináře může být 

velmi složité rozpoznat, zdali jde o sinusovou arytmii nebo o patologickou arytmii.  

Zvýšený tonus vagu se může objevit u koček při stejných onemocněních jako u psa, ovšem 

sinusová arytmie, způsobená zvýšeným tonem vagu je u koček velmi ojedinělá. Sinusová 

arytmie u koček obvykle indikuje probíhající onemocnění na srdci.  

 

Klinické příznaky: 

 

Psi se sinusovou arytmií často nemají příznaky ze samotné arytmie, ale mohou mít příznaky 

probíhajícího onemocnění. Při klinickém vyšetření může váš veterinář zjistit různé druhy 

srdečních úderů, což indikuje abnormální rytmy a problém v jednom či více systémech v těle, 

kdy došlo k postižení bloudivého nervu. 

Kočky se sinusovou arytmií mohou mít příznaky srdečního onemocnění. Mohou být klidnější 

než obvykle a případně i ztrácet energii k pohybu. Dýchání může být zrychlené a těžší než 

normálně. Některé kočky s onemocněním srdce mohou také kašlat. 

 

Diagnostické testy: 

 

Jediný test, kterým lze sinusovou arytmii prokázat a odlišit od ostatních, mnohem 

patologičtějších rytmů je EKG. Sinusová arytmie je jednoduše odlišitelná od ostatních rytmů 

díky jednoduchému testu. Pokud je na EKG zjištěna sinusová arytmie, další testy nemusí být 

indikovány. V závislosti na klinických příznacích může být dále provedeno laboratorní 

vyšetření krve, RTG snímkování hrudníku a břicha a také ultrazvukové vyšetření srdce 

(ECHO) u koček. 



Léčba a následná péče: 
 

Možnosti léčby: 

 

Pokud sinusová arytmie nezpůsobuje u psa žádné problémy, nemusí být léčena. Základní 

problém, způsobující sinusovou arytmii, však může vyžadovat léčbu. U koček není obvykle 

zahájena žádná specifická léčba sinusové arytmie, léčba se zaměřuje na případné probíhající 

onemocnění srdce. 

 

Následná péče: 

 

Pokud je srdeční rytmus nestálý a nevyzpytatelný, je nutné jej u vašeho psa či kočky 

monitorovat pomocí EKG častěji. Periodické opakování EKG vyšetření je jedinou cestou, jak 

se ubezpečit, že se nejedná o patologický rytmus. Další následné kontroly, monitoring a testy 

mohou být třeba v závislosti na příčině sinusové arytmie či probíhajícího onemocnění.  

 

Prognóza: 

 

Prognóza je vynikající u psů, protože sinusová arytmie nezpůsobuje klinické příznaky. U 

koček pak závisí na vážnosti přítomného srdečního onemocnění.        


