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ZDRAVÍ
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Když srdce vypadne z rytmu
Stenóza neboli zúÏení aorty je jedním z nejãastûj‰ích vrozen˘ch
srdeãních onemocnûní u psa. Prognóza je závislá na stupni zúÏení.
S mírnou stenózou mÛÏe pes vést bez obtíÏí témûﬁ normální Ïivot.

O

stenóze aorty hovoﬁíme v pﬁípadû, kdy je aorta zúÏená. Aorta je
hlavní tepna, jíÏ krev vychází
z levé srdeãní komory. Toto zúÏení má
dalekosáhlé úãinky na srdeãní sval a na
odboãující cévy.

Experiment s brãkem
Aby bylo moÏno krev propumpovat zúÏen˘mi místy, musí srdce, pﬁesnûji ﬁeãeno
levá srdeãní komora, vyvinout v˘raznû
vût‰í tlak neÏ srdce, které krev prohání
zdravou aortou. Sami si mÛÏete úplnû
snadno názornû vyzkou‰et, jak to vlastnû
funguje: naberte si plnou sklenici vody
a sajte ji brãkem. Pak experiment zopakujte a brãko zuÏte tím, Ïe ho stisknete
mezi prsty. V˘sledkem bude, Ïe k tomu,
abyste vodu nasáli, budete muset vyvinout mnohem vût‰í úsilí, tedy tlak. A právû to se dûje se srdcem.

Srdce se zvût‰uje
Tím, jak musí b˘t vyvíjen vût‰í tlak, zároveÀ roste také svalová muskulatura:
srdeãní stûna se ztlu‰Èuje. Odborníci
v tomto pﬁípadû hovoﬁí o takzvané
hypertrofii (=ztlu‰tûní) srdeãní stûny.
Svalová hmota pﬁib˘vá a srdce se zvût‰uje. âím v˘raznûj‰í stenóza je, tedy ãím
uÏ‰í je místo prÛtoku krve, tím více se
zvût‰uje srdce. Ov‰em na velké a svalnaté
srdce v tomto pﬁípadû nelze pohlíÏet
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pozitivnû. âím tlust‰í je srdeãní stûna,
tím ãastûji dochází k poruchám prokrvování srdeãního svalu, k takzvan˘m ischemiím. Srdeãní chlopnû nedomykají.
Ale k po‰kození dochází i za zúÏením,
protoÏe aorta bezprostﬁednû za zúÏen˘m místem musí pﬁijímat krev, která je
pod velk˘m tlakem hnána zúÏením.
V dÛsledku toho aorta „trpí" bezpro-
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Podle místa zúÏení rozli‰ujeme tﬁi
rÛzné druhy stenózy aorty. Pokud je
zúÏení pod srdeãní chlopní, mluvíme
o subvalvulární stenóze, je-li
uprostﬁed srdeãní chlopnû,
jedná se o valvulární stenózu,
a u supravalvulární stenózy je
místo zúÏení nad srdeãní chlopní.
Devadesát pût procent v‰ech
stenóz je subvalvulárních, tedy
nacházejících se pod srdeãní chlopní.

stﬁednû za zúÏením, roz‰iﬁuje se a krev
neprotéká rovnû, ale takzvanû vystﬁeluje
pod vysok˘m tlakem skrz zúÏení, aby
potom kﬁíÏem kráÏem naráÏela na boãní
stûny aorty a dostávala se k chlopním.
Z toho je jasnû patrné, Ïe v dÛsledku stenózy ãasto dochází k po‰kození srdeãních chlopní (=chlopní aorty). Tak mÛÏe
v prÛbûhu stenózy aorty nezﬁídka dojít
k takzvané aortní insuficienci (nedostateãnosti). Neznamená to nic jiného neÏ
to, Ïe srdeãní chlopnû uÏ správnû nedomykají a proudûní krve probíhá je‰tû
ménû kontrolovanû.

DÛsledky podle míry zasaÏení
Krev tûlo zásobuje kyslíkem. Pﬁedpokladem toho je ﬁízen˘ krvotok. Pokud
dochází k poruchám v˘‰e uveden˘m zpÛsobem, projeví se to na celkové v˘konnosti psa. Psi se stﬁední a lehkou stenózou se
v‰ak pﬁesto nijak nápadnû nechovají.
Nûkdy b˘vají unavení nebo ospalí, ale majitelé b˘vají i tak vût‰inou velmi pﬁekvapení,
kdyÏ se o nálezu dozvûdí. Psi se stﬁední
nebo mírnou stenózou aorty mohou vést
témûﬁ normální Ïivot. Stanovit nûjakou
prognózu v‰ak b˘vá v tûchto pﬁípadech
mimoﬁádnû tûÏké. Stav se nebude zlep‰ovat – spí‰e zhor‰ovat.

Jak stanovit stupeÀ stenózy
KdyÏ chce lékaﬁ zjistit stupeÀ stenózy,
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musí zmûﬁit rychlost prÛtoku krve. Vysoká rychlost poukazuje na závaÏnou stenózu, rychlost spí‰e niÏ‰í na men‰í,
a tudíÏ ménû v˘raznou stenózu. To znamená, Ïe rychlost prÛtoku niÏ‰í neÏ 2,0
m/sec znamená, Ïe pes není postiÏen stenózou aorty vÛbec. Hraniãní nález by
byla rychlost 2,0 aÏ 3,5 m/sec a o mírné
stenóze hovoﬁíme pﬁi rychlosti krvotoku
2, 25 aÏ 3,5m/sec. Stﬁední stenóza je 3,5 aÏ
4,5 m/sec a tûÏkou stenózu lze diagnostikovat pﬁi v‰ech vy‰‰ích hodnotách.
Pokud se jedná o tûÏkou stenózu, je prognóza ‰patná. MÛÏe dojít k tvorbû plicních edémÛ (otokÛ) a poruchám srdeãního rytmu, které mohou vyústit v náhlé
úmrtí (sudden heart death). Sedmdesát
procent pacientÛ se stupnûm tlaku vût‰ím neÏ 80 mm hyne v prvních tﬁech
letech Ïivota.

Diagnóza je obtíÏná

Onemocnûní nejvíce postihuje následující plemena: flandersk˘ bouvier, boxer,
bulteriér, ãau ãau, nûmecká doga, nûmeck˘ krátkosrst˘ ohaﬁ, nûmeck˘ ovãák,
anglick˘ buldok, zlat˘ retrívr, hovawart, landseer, novofundlandsk˘ pes,
parsona Jack Russell teriér, velk˘ kníraã, rotvajler, samojed
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V‰echna ‰tûÀata zpravidla b˘vají pﬁed
sv˘m prvním oãkováním dÛkladnû
poslechnuta. Zku‰en˘ veterináﬁ b˘vá
schopen usly‰et a rozpoznat turbulence

krvotoku vznikající v dÛsledku stenózy.
Podle stupnû stenózy lze totiÏ takové
zvuky vnímat jen na urãit˘ch místech.
Tak mÛÏe dojít k tomu, Ïe v oblasti srdce není nic sly‰et, zato ve smûru k lopatkám jsou zﬁetelnû sly‰itelné turbulence.
To je jeden z dÛvodÛ, proã b˘vají srdeãní vady u psÛ ãasto diagnostikovány
pozdû. Stenózy niÏ‰ího stupnû v této
dobû je‰tû zpravidla podle zvuku nelze
zaregistrovat vÛbec. MÛÏe dojít také
k tomu, Ïe se stenóza vyvine teprve 3. aÏ
8. t˘den po narození a Ïe tudíÏ v dobû
prohlídky je‰tû Ïádné zvuky nevydává.
Bezpeãnû vylouãit stenózu lze jen prostﬁednictvím echokardiogramu. Tímto
zpÛsobem lze pﬁesnû zmûﬁit také funkci
srdce stejnû jako velikostní pomûry a tlakové diference. Vy‰etﬁení je pﬁitom pro
psy relativnû nekomplikované, provádí
se bez narkózy. Pokud si ‰tûnû cílenû
kupujeme s tím, Ïe ho chceme pozdûji
vyuÏívat v chovu, rozhodnû stojí za úvahu, zda by nebylo vhodné nechat ho
zavãas vy‰etﬁit na pﬁípadné srdeãní vady.
G. M.

