
Fibrilace síní u psa a kočky 
 

Základní informace: 
 

Popis: 

 

Fibrilace síní je abnormální srdeční rytmus, způsobený rychlými, nepravidelnými 

kontrakcemi síní. Srdce pak bije rychleji a mnohem víc nepravidelně než normálně a tím 

špatně plní funkci pumpování krve do oběhu. Porucha schopnosti pumpovat krev může 

způsobit hromadění tekutin v plicích, hrudníku a břiše a může vést ke slabosti a srdečnímu 

selhání. 

 

Příčiny: 

 

Nejčastější příčinou fibrilace síní je pokročilé srdeční onemocnění provázené zvětšením jedné 

či obou síní. Pokročilým srdečním onemocněním u psů je například: degenerace srdečních 

chlopní a unikání krve skrz ně, onemocnění srdečního svalu (kardiomyopatie) a některé 

vrozené srdeční vady. Fibrilace síní se u obrovských plemen psů (německá doga, irský 

vlkodav) může objevit spontánně z nejasné příčiny (idiopatická). U velkých psů může být 

výjimečně způsobena podáním narkotik. 

 

Klinické příznaky: 

 

Klinické příznaky jsou při onemocnění srdce a fibrilaci síní obvyklé. Slabost a neschopnost 

pohybu jsou běžnými příznaky. Mdloby se mohou objevit při pohybu. Kočky jsou obvykle 

méně aktivní než normálně. Dýchání je zrychlené a namáhavé, může se objevit i kašel.  

Obrovská plemena psů zpočátku nemají žádné klinické příznaky, fibrilace síní může být 

zaznamenána jedině, pokud je nepravidelný rytmus slyšet při vyšetření stetoskopem nebo 

pomocí EKG. Někteří z těchto psů mohou projevovat příznaky srdečního onemocnění. 

 

Diagnostické testy: 

 

Na potvrzení přítomnosti fibrilace síní je nutné EKG vyšetření. Ostatní testy, jako je RTG 

hrudníku a echokardiogram (ultrazvukové vyšetření srdce), se provádí za účelem nalezení 

základní příčiny. Tekutina, získaná z hrudníku či břicha, může být odeslána na analýzu. 

Laboratorní testy jsou obvykle doporučeny k vyloučení ostatních onemocnění, které mají 

podobné příznaky. 

 

Léčba a následná péče: 
 

Možnosti léčby: 

 

Léčba je v počátku zaměřena na základní onemocnění srdce nebo srdeční selhání a může 

zahrnovat léky ke zvýšení kontraktility (jako pimobendan) nebo na snížení zadržování tekutin 

v těle (diuretika). 

Léky, které jsou uvedeny níže, jsou podávány ke snížení srdeční frekvence do normálního 

rozmezí.  

- digoxin (druh digitalisu) zvyšují srdeční schopnost se stahovat a napomáhá snížit srdeční 

frekvenci. Může být použit v kombinaci s dalšími léky (diltiazem, beta-blokátory) 

k zajištění lepší kontroly srdeční frekvence. Vedlejší účinky, jako je snížený apetit, 



zvracení či průjem nebo jiné arytmie občas limitují jejich použití. Kočky digoxin 

nesnášejí.  

- Diltiazem je blokátor vápníkových kanálů, používaný na snížení srdeční frekvence u 

zvířat s fibrilací síní. Také snižuje schopnost srdce se stahovat, proto se jej využívá, až 

když je srdeční selhání u psů zvládnuté. U koček se může použít okamžitě, protože u nich 

základní příčina onemocnění srdce obvykle neovlivňuje schopnost srdce se stahovat. 

Vedlejší účinky zahrnují depresi, snížený apetit, zhoršení srdečního selhání, zácpu (u 

koček) a velké zpomalení srdeční frekvence.   

- Různé beta-blokátory (atenolol, metoprolol, propranolol, carvedilol) se užívají u psů, u 

koček se nejvíce používá atenolol. Tyto léky zpomalují srdeční frekvenci a také snižují 

srdeční stahy. Vedlejší účinky zahrnují velmi pomalou srdeční frekvenci, slabost, depresi, 

nízký krevní tlak a zhoršení srdečního selhání. 

- U obrovských plemen psů se spontánní fibrilací síní se obvykle začíná beta-blokátory, 

které jim upraví srdeční frekvenci. V některých případech může být použita procedura, 

nazvaná elektrická kardioverze, při které je zvíře v narkóze, ve snaze změnit fibrilaci síní 

v normální sinusový rytmus. I přes to, že je tato metoda účinná, fibrilace síní se velmi 

často vrací.  

 

Následná péče: 

 

Poté, co je zahájena léčba léky, je pravidelně prováděno vyšetření EKG, kterým se sleduje 

srdeční frekvence a případně je léčba upravována. Je také doporučen monitoring přístrojem 

Holter, což je 24 hodinové měření, kterým zjistíme, zdali je srdeční frekvence v přípustném 

rozmezí během normální aktivity. RTG hrudníku, echokardiogram, RTG břicha a laboratorní 

testy mohou být opakovány do doby, než je pacient stabilní. U obrovských plemen psů jsou 

pak prováděny za účelem sledování příznaků možného onemocnění srdce a u ostatních zvířat, 

pokud se příznaky onemocnění srdce rozvíjí.   

 

Prognóza: 

 

Psi s pokročilým onemocněním srdce a fibrilací síní, mohou žít 3-12 měsíců, v závislosti na 

druhu a závažnosti jejich nemoci. Kočky mohou takto žít v průměru 3-6 měsíců. Postižené 

kočky jsou náchylné k rozvoji krevních sraženin v levé srdeční síni, proto jsou jim obvykle 

podávány léky na ředění krve, jako je aspirin nebo clopidogrel (antikoagulační terapie). 

Obrovská plemena psů s idiopatickou fibrilací síní mohou žít léta; ovšem jejich fibrilace síní 

se může rozvinout ve vážné onemocnění srdce (dilatační kardiomyopatie).         

 

  


