
Degenerace atrioventrikulárních chlopní u psů 
 

Základní informace: 
 

Popis: 

 

Levá atrioventrikulární (síňokomorová) chlopeň (neboli mitrální chlopeň) leží mezi levou síní 

a levou komorou. Pravá atrioventrikulární chlopeň (neboli trojcípá chlopeň) leží mezi levou 

síní a levou komorou. Tyto chlopně při stahu srdce brání zpětnému toku krve do síní. 

Jak chlopně stárnou, degenerují a stávají se zjizvenými (myxomatózní degenerace), což se 

projeví únikem krve do síní při srdečním stahu. Funkce srdce jako pumpy je pak méně 

výkonná, srdce na tento stav reaguje svým pomalým zvětšováním. Pokud je únik krve zpět 

malý, srdce tento stav obvykle kompenzuje, jakmile je únik větší, většinou vzniká srdeční 

selhání. Častěji je postižena mitrální chlopeň, její degenerace může vést až k levostrannému 

srdečnímu selhání. 

 

Příčiny: 

 

Příčina myxomatózní degenerace chlopní je neznámá. U psů je onemocnění síňokomorových 

chlopní nejčastější diagnózou onemocnění srdce. Toto onemocnění nejčastěji postihuje malá a 

střední plemena, zvláště pak papilony, pudly, čivavy, jezevčíky a kavalír king charles španěly.  

Onemocnění těchto chlopní se též objevuje u starých psů. Nemoc se vyvíjí již v mladém věku 

a u samců progreduje rychleji než u samic. U tohoto onemocnění hrají roli také genetické 

faktory, ostatní vlivy (např. stupeň zátěže, obezita, složení diety) mohou onemocnění zhoršit.  

 

Klinické příznaky: 

 

Špatně fungující chlopně často způsobují vznik srdečního šelestu, který lze zjistit při rutinním 

klinickém vyšetření ještě předtím, než se objeví nějaké klinické příznaky. Prvním příznakem 

často bývá kašel, který se spustí vlivem námahy či vzrušením. Jakmile se levá polovina srdce 

zvětší, mohou se rozvinout příznaky srdečního selhání – kašel, únava, chození v noci, 

netolerance normální zátěže, zrychlené a ztížené dýchání. 

Příznaky pravostranného srdečního selhání jsou pak kašel, únava při zátěži, ztráta hmotnosti a 

svalové hmoty a vznik tekutiny v břiše. Tekutina se může objevit i v hrudníku, pak má pacient 

velmi ztížené dýchání.  

 

Diagnostické testy: 

 

Stupeň závažnosti srdečního šelestu, spočívá v jeho hlasitosti. Pacienti trpící šelestem o 

nízkém stupni vyžadují doživotní monitoring. Pokud se šelest rychle změní či se o stupeň či 

několik stupňů zhorší a pokud se objeví příznaky či nepravidelné srdeční rytmy, pak je nutné 

provést vyšetření srdce a dalších orgánů, jako např.: 

- RTG vyšetření hrudníku 

- Echokardiogram (ultrazvukové vyšetření srdce) 

- Elektrokardiogram (EKG), zvláště pokud byl zjištěn nepravidelný srdeční rytmus 

- Laboratorní testy 

U psů s vážnými potížemi, vyvolanými levostranným srdečním selháním, může být nutné je 

před provedením výše uvedených vyšetření stabilizovat. 

 

 



Léčba a následná péče: 
 

Možnosti léčby: 

 

Léčba je obvykle zahájena až po vzniku klinických příznaků, protože na zastavení rozvoje 

tohoto onemocnění nejsou žádné léky. Psi s lehkými příznaky lze léčit ambulantně, vážně 

nemocní psi je pak nutné hospitalizovat. Ke stabilizaci srdečního selhání je k dispozici řada 

léků, jako jsou např. diuretika (furosemid) ke snížení množství tekutiny v plících; 

vazodilatanty (nitroglycerinová mast, nitroprusid či hydralazin) – snižují zátěž srdce; a 

kyslíková terapie. Z hrudníku či břicha lze nadbytečnou tekutinu odsát.  

Jakmile je pacient stabilizován, začnou se podávat dlouhodobě léky. Některé z těchto léků lze 

užít i u psů s lehkými klinickými příznaky. 

- Furosemid může být dlouhodobě podáván, případně kombinován s jinými diuretiky – 

např. spironolakton. 

- Inhibitory angiotenzin – konvertujícího enzymu (ACE inhibitory) zlepšují kvalitu 

pacientova života a pomáhají bránit zadržování tekutin – patří mezi ně enalapril, 

benazepril či ramipril. 

- Pimobendan je nový lék, který pomáhá ulehčit srdci práci a zlepšují srdeční stahy. 

Využívá se jej pouze u psů se srdečním selháním. 

- Další léky (digoxin, beta-blokátory, blokátory vápníkových kanálů) lze podávat při 

vysoké srdeční frekvenci a abnormálních rytmech – jako např. při fibrilaci síní. 

V návaznosti na podávání léků je nutné, aby pes se srdečním selháním nejedl slané krmivo, je 

nutné krmit dietou se sníženým obsahem soli, aby se snížil její příjem. Také je nutné se 

vyhnout těžké práci a náročnému výcviku. Možnosti pohybu svého psa vždy konzultujte 

s ošetřujícím veterinářem.     

 

Následná péče: 

 

Psi, kteří nemají žádné příznaky je vhodné sledovat a každých 6 – 12 měsíců provést klinické 

vyšetření, RTG vyšetření je vhodné provádět jednou za rok. Pokud se u Vašeho psa objeví 

potíže s dýcháním, ihned upozorněte svého veterináře. Během hospitalizace kvůli srdečnímu 

selhání je nutný intenzívní monitoring pacienta. Po propuštění jsou plánovány kontroly a 

vyšetření, které mohou být pravidelně opakovány až do konce života psa.  

 

Prognóza: 

 

Psi, kteří netrpí příznaky, mohou žít léta, aniž by se nějaký příznak objevil. Čím vážněji je 

chlopeň poškozena a čím větší je levá síň, tím spíše dojde k selhání srdce. Průměrná doba 

přežití u psů se srdečním selháním je 8 – 10 měsíců, každý jedinec však jinak reaguje na 

léčbu. Psi s jinými onemocněními, jako např. se selháním ledvin, většinou žijí jen krátce. 

Plemeno kavalír king charles španěl a jiná malá plemena, u nichž došlo k rozvoji degenerace 

síňokomorových chlopní před pátým rokem života, by neměli být užiti k chovu. 

       

 

 


