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Aszívmûködés zavarai
szerencsére nem túl
gyakoriak a macskák-

nál. Felismerésük nem köny-
nyû, feltétlenül szakembert,
sokszor mûszeres és laborató-
riumi vizsgálatot is igényel-
nek. 

El kell különíteni az elsõd-
leges szívhibáktól, melyek
gyakran veleszületettek, a má-
sodlagos szívbetgségeket. Ilye-
nek a pajzsmirigy mûködési
rendellenességei, a vírusok (pl.
coronavírus), baktériumok, pa-
raziták okozta szívizom-gyul-
ladás, és szerencsére a rit-
kábban elõforduló daganatos
szívizom megbetegedések.

A szívbillentyûk elégtelen
mûködését azok elfajulása,
ritkán a szívbelhártya gyulla-
dása okozza. A billentyûk
zsugorodnak, merevebbé vál-
nak, alakjuk eltorzul, esetleg a
szájadékuk beszûkül vagy
kitágul. Ennek következtében
a szív összehúzódásai során a
vér visszaáramlik a bal kam-
rából a bal pitvarba  (ingavér).
A pitvarok kitágulnak, a kam-
rák fala kórosan megvasta-

godik, aritmiássá válik a szív-
mûködés. Ennek következté-
ben vérpangás alakul ki a kis
és a nagy vérkörben, és kiala-
kul a tüdõvizenyõ, ritkábban a
hasvízkor.

A pontos diagnózi ismere-
tében, valamint a külsõ látha-
tó tünetek alapján az alábbi
homeopátiás készítmények jö-
hetnek szóba, melyek tapasz-
taltaim szerint sokszor jobban
beváltak, mint az allopátiás
szerek.

Lycopus virginicus (Vir-
giniai peszérce) adását indi-
kálja, ha a pulzus szapora,
gyenge és szabálytalan, a
légzés nehezített, ziháló, a
kötõ- és nyálkahártyák kéke-
sen, szederjesen elszínezõd-
tek. Vércsíkos köhögés is
jelentkezhet. A szert D vagy
C5–6-ös potenciában adjuk
naponta háromszor, majd egy
hónapig naponta kétszer.

Adonis vernalis (Tavaszi
hérics) az egyik legjobb szer a
billentyûhibáknál, különösen
ha a vénák feltûnõen láthatók,
a szívmûködés, illetve a pulzus
szabálytalan és szapora. A vi-

zelet ilyen esetben gyakran
fehérjét tartalmaz. A végtago-
kon a keringési zavar miatt vi-
zenyõ látható, hasvízkor is
kialakulhat. Ilyenkor D vagy
C5–15-os potenciában adjuk a
gyógyszert naponta kétszer
három héten át.

Convallaria majalis (Má-
jusi gyöngyvirág) hatóanyagai
megnövelik a szív erejét.
Gyors és szabálytalan a pulzus,
a légzés nehzitett a tüdõbõvé-
rûség miatt, a fejét magasan
tartja, melegben és lefekvés-
kor a panaszai romlanak, friss
levegõn javulnak. A megfele-
lõ tünetek esetén naponta
kétszer adjuk alacsony poten-
ciában három héten át.

Lilium tigrinum (tigrisli-
liom) homeopátiás szerét ad-
juk, ha a pulzus szabálytalan,
nagyon szapora de gyenge, a
legkisebb mozgás és a meleg
is rontja a tüneteket. Nõstény
állatoknál jobban bevált szer.
Naponta háromszor adjuk D
vagy C5–9-os potenciában.

A macskák szívizombeteg-
ségei közül az úgynevezett
hypertrophiás cardiomyopa-
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thiája a leggyakoribb. A beteg-
ség során a bal kamra izom-
zata megvastagodik, merevvé
válik, ami bal szívfél-elégte-
lenséghez vezet. A tünetek

rendszerint hirtelen alakulnak
ki, stresszben, például szállí-
tás vagy párzás során. Az álla-
tok cianotikusak, légzésük
nehezített, eltûnõen izgatot-

tak, nyitott szájjal, kinyújtott
nyelvvel lihegnek, nyálzanak,
tekintetük nagyon ijedt. A kór-
elõzmény gyakran étvágyta-
lanság, letargia, öklendezés és
hányás.A tünetek javulnak
friss levegõn és nyugalomban.

Ilyenkor a legjobban be-
vált homeopátiás készítmény
a Crategus (Cseregalagonya)
D vagy C6-os potenciában,
naponta két-háromszor, a tü-
netek eltûnéséig.

A szívizom megbetegedé-
seinél és a szívbelhártyák- bil-
lentyûk betegségeinél szóba
jöhet még a Cactus grandi-
florus (éjféli kaktusz), külö-
nösen alacsony vérnyomás
esetén, amikor a pulzus ala-
csony és alig tapintható C30-
as potenciában, naponta egy-
kétszer.

Idült szívgyengeség esetén,
ha a tüdõvizenyõ és a csök-
kent vizeletürítés feltûnõ tü-
net, ha a pulzus gyenge, vál-
tozó és szabálytalan, alkal-
mazzuk a Digitalis (Piros
gyûszûvirág) homeopátiás sze-
rét D vagy C1–6-es potenciá-
ban naponta háromszor.

Ugyancsak fokozza a szív
teljesítõ képességét a Stro-
phantus (Szenegáli selyem-
perje), különösen ha a szívmû-
ködés gyenge, a pulzus vál-
tozó. Ilyenkor sokat segít a D
vagy C4–6-os potenciálban,
naponta háromszor.

A fenti szereket kombinál-
va is adhatjuk, ezért szívbeteg-
ségek esetén gyakran a
komplex homeopátiás szere-
ket részesítem elõnyben.

Mivel a szívbetegség na-
gyon heveny és életveszélyes
lehet, mindenképpen állator-
vosi segítségre van szükség,
például oxygén terápiára vagy
egyéb allopátiás gyógyszer-
re.
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Mivel a szívbetegség
nagyon heveny
és életveszélyes lehet,
mindenképpen
állatorvosi segítségre
van szükség


