
Plicní stenóza (zúžení plicnice) u psů a koček 
 

 

Základní informace: 
 

Popis: 

 

Plicní stenóza (PS) je vrozený srdeční defekt, který je přítomen již při narození. Stenóza nebo 

zúžení může postihnout místo pod pulmonální chlopní (subvalvulární pulmonická stenóza), 

což je chlopeň mezi pravou polovinou srdce a plicní artérií (tepnou), která vede do plic. 

Zúžení může postihnout i chlopeň samotnou (valvulární stenóza), pokud cípy chlopně srostou 

a neotvírají se normálně. Stenóza může nastat v plicní artérii nad chlopní (supravalvulární 

stenóza). Nejčastější typ PS je valvulární. Výjimečně mohou být stenózy na dvou či třech 

místech.  

Stenóza ztěžuje srdci pumpování krve do plic, čímž pak dojde ke ztluštění pravé komory. 

Když pak méně kyslíku vstupuje do ztluštělého srdečního svalu, mohou se objevit abnormální 

srdeční stahy (arytmie) a pacient může náhle zemřít. Pokud je trikuspidální chlopeň (chlopeň 

mezi síní a komorou pravé strany srdce) abnormální, může propouštět krev (trikuspidální 

regurgitace), což zvyšuje šanci, že se rozvine pravostranné srdeční selhání.  

 

Příčiny: 

 

PS je časté u malých plemen psů a občas bývá i u velkých plemen psů. Výjimečně se může 

objevit u koček. Predisponovaná plemena jsou: anglický buldog, airedaleský teriér, beagle, 

boykin španěl, boxer, chihuahua, kokršpaněl, mastif, samojed, west highland white teriér. PS 

může nastat spontánně z neznámé příčiny.  

 

Klinické příznaky: 

 

Většina psů s PS nemá žádné příznaky, ale má šelest, který se obvykle zjistí při klinickém 

vyšetření. Pokud je PS vážná, psi netolerují zátěž, jsou zesláblí a mohou mít mdloby. Pokud je 

přítomno pravostranné srdeční selhání, břicho může být naplněno tekutinou. Více jak 30% 

psů s PS náhle umírá.  

 

Diagnostické testy: 

 

Pokud byl diagnostikován srdeční šelest, je třeba provést další testy k posouzení závažnosti 

problému. Obvykle je provedeno RTG hrudníku a echokardiograf (ultrazvuk srdce) 

využívající Dopplerova jevu, což obvykle vyžaduje odeslání ke specialistovi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Léčba a následná péče: 
 

Možnosti léčby: 

 

Psi s lehkým PS, kteří nevyžadují léčbu, 

musí být neustále pravidelně sledováni, aby 

se předešlo zhoršení problému. Psi 

s valvulárním PS, která je střední či těžké 

povahy, mohou být odesláni ke 

specialistovi, který provede balónkovou 

dilataci (rozšíření) postižené chlopně, čímž 

ji otevře. Dilatace balónkem nevyléčí 

problém, ale sníží závažnost PS (často až o 

50%) a zlepší psovi život. Před balónkovou 

dilatací se provede katetrizace srdce, aby se 

zjistilo, zda nemá pes abnormální srdeční 

cévy (koronární artérie). Toto nastává 

hlavně u anglických buldoků a pokud jsou 

abnormální srdeční cévy prokázány, 

následná balónková dilatace je velmi 

nebezpečná. 

Operace může být doporučena, pokud valvulární PS není možno dilatovat nebo pokud je PS 

subvalvulární či supravalvulární. Operace může zahrnovat i odstranění chlopně, umístění 

štěpu nebo umístění stentu (trubičky) do zúženého místa plicní artérie. Tyto procedury jsou 

obvykle prováděny veterinárními specialisty.  

Psi s vážným PS a velmi tlustou stěnou pravé poloviny srdce mohou být kandidáty na 

balónkovou dilataci nebo operaci, ale také by měli být léčeni atenololem (pro ochranu srdce). 

Atenolol může být také podáván u psů se středním či vážným PS po úspěšné dilataci. 

Atenolol se podává po zbytek života s minimálními vedlejšími účinky. 

 

Následná péče: 

 

Echokardiogram je obvykle opakován u pacientů s lehkým PS, a to každých 3-6 měsíců. 

Pokud se PS zhorší, je třeba zvážit léčbu. U psů ve stáří jednoho roku s lehkým PS může být 

nutné provést vyšetření echokardiogramem, a to pokud se objeví příznaky intolerance zátěže 

či letargie a srdeční šelest je hlasitější. Po balónkové dilataci se obvykle provádí 

echokardiogram po 3-6 měsících. Echokardiogram se obvykle opakuje po chirurgické korekci 

hned poté, co je rána zhojena a pak každoročně.  

 

Prognóza: 

 

Psi s lehkým PS mohou žít více jak 8 let téměř bez omezení. Psi s velmi vážným PS žijí pár 

let, náhlé úmrtí je však u nich časté.  

Komplikace balónkové dilatace jsou minimální, je zde ovšem malé riziko, že balónek způsobí 

prasknutí cévy. Komplikace operace závisí na druhu prováděného chirurgického výkonu. 

Pokud je stěna pravé poloviny srdce velmi tlustá, šance na přežití operace je minimální.  

Protože je PS geneticky přenášeno, postižená zvířata by se neměla využívat pro chovné účely. 

Feny se středním či těžkým PS jsou náchylné na úmrtí v posledním trimestru gravidity, kvůli 

zvýšenému objemu krve v cévách, který souvisí s graviditou.     


