
Endokarditida 
 

Základní informace: 
 

Popis: 

 

Endokarditida je infekce jedné ze srdečních chlopní. Infekce je obvykle bakteriální, kdy 

bakterie cestují krevním řečištěm odněkud z těla. Bakterie přilnou ke chlopni a ničí ji, což 

způsobí její propustnost. Když chlopně propouští krev, ta se pak vrací zpět do srdce. 

Nejčastěji jsou postižené chlopně mitrální a aortální. Mitrální chlopeň se nachází mezi levou 

předsíní a levou komorou. Aortální chlopeň leží mezi aortou a levou předsíní. Pokud jedna 

z těchto chlopní propouští krev, levá komora musí zpracovat velký objem krve, proto se 

zvětší. Na chvíli je komora schopna velké množství krve zpracovat, ovšem po delší době se 

začne projevovat levostranné srdeční selhání.  

 

Příčiny: 

 

Endokarditida je vzácná u psů a u koček je raritní. Bakterie z infekcí páteře, prostaty, plic, 

močového měchýře a ledvin, kůže, zubů a dásní, dlouhodobé umístění nitrožilní kanyly, 

mohou infikovat srdeční chlopně. U některých psů s vrozenými defekty srdce, jako je 

subaortická stenóza, může být abnormální průtok v jejich srdci, pak dochází k poškození 

chlopní a jsou náchylné na endokarditidu. Mnoho různých bakterií může způsobit 

endokarditidu, některé daleko častěji než jiné. Výjimečně mohou chlopně infikovat i houby, 

ovšem zdaleka nejvíc endokarditid je spjatých s bakteriální infekcí. 

 

Klinické příznaky: 

 

Bakteriální endokarditida je častá u velkých plemen psů, kteří jsou ve středním věku či starší. 

Prvním příznakem jsou často infekce jiných částí těla. Kulhání, oteklé klouby, letargie, 

snížený apetit, dýchací problémy, slabost a kolaps, se mohou objevit ve spojení 

s endokarditidou. Váš pes může mít také horečku. Příznaky srdečního selhání (kašel a těžké 

dýchání) se rozvíjí až v případě, že je onemocnění v pokročilém stádiu.  

 

Diagnostické testy: 

 

Pokud Váš veterinář zjistí srdeční šelest u Vašeho psa a příznaky infekce jsou zjevné, pak se 

zřejmě jedná o bakteriální endokarditidu. Obvykle jsou provedeny laboratorní testy a také se 

provede bakteriální kultivace. Krev může být také testována na Bartonellu nebo jiné bakterie. 

Pořízení RTG hrudníku a břicha může být doporučeno. Echokardiogram (ultrazvuk srdce) 

prokáže příznaky infekce či propustnost chlopní. Na prokázání cirkulujících bakterií se 

odebírají krevní kultury. Pokud je Váš pes chromý a má oteklé klouby, obvykle se pořídí RTG 

snímky a odebere se mu kloubní tekutina na bakteriální kultivaci.  

 

Léčba a následná péče: 
 

Možnosti léčby: 

 

U většiny psů s bakteriální endokarditidou jsou antibiotika podávány po dlouhou dobu (3-4 

měsíce). První 1-2 týdny jsou antibiotika ideálně podávány nitrožilně, což občas vyžaduje 

každodenní návštěvy na veterinární klinice nebo delší hospitalizaci. Bakterie na chlopních 



tvoří vegetace, které je chrání, proto je dlouhodobá léčba nutná. Cílem je zastavit destrukci 

chlopní bakteriemi a zabránit tak jejich poškození a následné propouštění krve.  

Pokud má Váš pes střední či vážné srdeční selhání, může být hospitalizován kvůli stabilizaci. 

Psi s levostranným srdečním selháním jsou velmi křehcí a potřebují agresivní léčbu, pokud 

možno s minimem stresu. (viz také příručku Levostranné kongestivní srdeční selhání u psů). 

 

Následná péče: 

 

Po nasazení antibiotické léčby se co 2-3 týdny odebírá krev a posílá na kultivaci, znova pak 1-

2 týdny po vysazení antibiotik. Echokardiogram se opakuje 1-2 týdny po začátku léčby, 

čtyřech týdnech léčby a 2-3 týdnech po skončení léčby antibiotiky. Pokud infekci způsobuje 

bakterie Bartonella, opakuje se stanovení titru protilátek v krvi měsíc po nasazení antibiotik. 

Pes se srdečním selháním často vyžaduje intenzivní monitoring s častými kontrolami, RTG 

snímkování hrudníku a laboratorní testy, než je tento pes stabilní.  

Psi, kteří mají vyšší riziko možného výskytu bakteriální endokarditidy by měli dostat 

antibiotika profylakticky v případě operace nebo ošetření zubů. Tito psi by také měli být 

léčeni intenzivněji, pokud se u nich objeví infekce v jiné oblasti těla.  

 

Prognóza: 

 

Prognóza je velmi slabá u psů s bakteriální endokarditidou na aortální chlopni, s přežitelností 

méně jak tři dny. Bakteriální endokarditida mitrální chlopně má průměrný čas přežití 476 dní. 

Psi s bakteriální endokarditidou obvykle zemřou na levostranné srdeční selhání, nebo zemřou 

náhle v důsledku embolické choroby, pokud se infikované kousky přemístí a uchytí jinde 

v organismu.     


