
Astma u koček 
 

Felinní astma (nazývané také bronchiální astma, alergická bronchitida) je jedním 
z nejčastějších onemocnění dolních cest dýchacích u koček a jednou z nejčastějších 
příčin kašle. Vyskytuje se u koček všech plemen a postiženy bývají častěji mladší 
jedinci. Toto onemocnění je pravděpodobně respiratorním projevem alergické 
reakce. Při astmatických záchvatech dochází k zánětlivému otoku a zúžení dolních 
dýchacích cest a k jejich následné obstrukci. Běžnými vyvolávajícími alergeny jsou 
pyly trav, keřů a stromů, prach (domácí prach nebo prach z kočkolitu) a různé 
chemické látky používané v domácnosti (deodoranty, antiparazitární spreje, laky na 
vlasy apod.)  

První symptomy můžeme pozorovat již v raném věku, ale onemocnění může náhle 
postihovat i starší kočky. Klasickými příznak je kašel a sípání. Kašel je typicky suchý 
a dráždivý a může být zaměněn s dávením. Majitelé často popisují stav, který vypadá  
jako, kdyby se kočka pokoušela vydávit chomáč chlupů. Závažnost kašle je u 
jednotlivých pacientů velmi variabilní. Některé kočky kašlou pouze málo a občas. U 
jiných je kašel těžký a intenzivní. Některé kočky během astmatických záchvatů pouze 
dýchají s otevřenou tlamou nebo lapají po dechu. Pokud dojde k závažnému otoku a 
obstrukci dýchacích cest může takový záchvat vést k závažnému poškození plicní 
tkáně nebo až ke smrti zvířete. 

Stanovení diagnózy se skládá z několika po sobě následujících kroků. Poté, 
co veterinární lékař odebere pacientovu anamnézu a provede klinické vyšetření 
včetně auskultačního vyšetření hrudníku, většinou následuje rentgenologické 
vyšetření dutiny hrudní, na kterém již bývají patrné některé typické změny pro toto 
onemocnění. Následně vám pravděpodobně doporučí endoskopické vyšetření 
dýchacích cest. Které je prospěšné nejen díky přímé vizualizaci průdušnice a 
průdušek, ale umožňuje také odběr vzorků, které mohou být následně laboratorně 
vyšetřovány (cytologické posouzení, bakteriologická a mykologická kultivace). 
Během diagnostiky nám jde především o to, abychom vyloučili ostatní onemocnění, 
která se mohou projevovat podobnými příznaky jako je např. bakteriální nebo virové 
onemocnění dýchacích cest, plicní parazitózy nebo nádorová onemocnění dýchacího 
aparátu. 

Možností terapie je několik. Cílem léčby je omezit zánětlivou odpověď a co nejvíce 
zpřístupnit dýchací cesty pro proudění vzduchu. Medikamenty je možné podávat 
celkově v injekční nebo tabletové formě nebo inhalačně pomocí speciálních 
inhalačních masek pro kočky, které jsou zvířaty většinou dobře tolerovány a jejich 
výhodou je přímé a cílené působení medikamentu v dýchacích cestách bez 
nežádoucích účinků na ostatní orgánové systémy jako třeba trávicí aparát. Některé 
kočky vyžadují denní a pravidelné podávání léků. U jiných lze medikovat pouze 
v případě astmatických záchvatů. Základním aspektem terapie, pokud je to možné, je 



omezit kontakt s vyvolávajícím alergenem nebo s látkami dráždícími dýchací cesty. 
Někteří pacienti mohou profitovat z alergologické diagnostiky a následné aplikace 
speciálních desenzibilizačních roztoků. V každém případě by neměly postižené 
kočky být exponovány cigaretovému kouři, chemickým látkám ve sprejích a 
aerosolech, kočičí záchody by měly být co nejčastěji čištěny a podestýlka v nich by 
měla vykazovat minimální prašnost. Komplikujícím faktorem tohoto onemocnění je 
obezita, zvířata by tudíž měla být udržována v optimálním výživném stavu. 
Astmatickým pacientům neprospívá ani vystavené extrémní fyzické zátěži. 

Felinní astma je stejně jako u lidí onemocnění, které není vyléčitelné, ale optimální 
medikací a chovatelským managementem, lze výrazně zlepšit kvalitu života 
postižených pacientů. Základem správné terapie je však jako u všech ostatních 
onemocnění správné stanovení diagnózy. 

 

 


