
o pfiesnû je stenóza plic? V 80
procentech pfiípadÛ se jedná
o takzvanou valvulární stenózu

plic. To znamená, Ïe pfiíãina chorobné-
ho zúÏení spoãívá v tom, Ïe v srdeãní
chlopni se tvofií chuchvalce a Ïe zãásti
srÛstá. Podobnû, jak jsme to popsali jiÏ
u stenózy aorty, musí srdce vyvíjet
enormní tlak a tím také zv˘‰enou sílu,
aby krev dokázalo tímto zúÏen˘m mís-
tem protlaãit. To vede jednak ke ztlu‰-
tûní srdeãního svalu, coÏ znamená, Ïe
srdeãní stûna postupnû stále více tuh-
ne a hÛfie se prokrvuje, tedy je hÛfie
zásobována. DÛsledkem toho je, Ïe se
pfiestává dafiit dodrÏovat pravideln˘
srdeãní tep. Dochází k poruchám sr-
deãního rytmu, k vynechávání a nepra-
videlnostem. 

Alarmující signál: vífiiv˘ krvotok
A pak také má zv˘‰en˘ tlak, jehoÏ pro-

stfiednictvím je krev protlaãována, za
následek, Ïe krev ze zúÏeného místa vy-
stfieluje úzk˘m prudk˘m proudem
a naráÏí do stûn arterie. Tam se od nich
odráÏí a v dÛsledku toho vystfieluje kfií-
Ïem kráÏem ve vífiivém toku znovu
a znovu proti stûnám arterie. Tento stav
veterinární medicína klinicky naz˘vá vífii-
v˘ krvotok. A právû ten je uÏ u ‰tûÀat
dokonce i laik schopen rozpoznat jako
plicní stenózu. A nebude k tomu potfie-
bovat ani stetoskop.

Jak laik pozná stenózu
Silná plicní stenóza se dá zpravidla roz-
poznat uÏ u ‰tûÀat _ a to dokonce bez
jak˘chkoli pomÛcek. 
Pokud ‰tûnûti poloÏíme ruku na hrud-
ní ko‰, ãasto zfietelnû ucítíme nûco na
zpÛsob „cvrãení“ . To je abnormálnû
vífiící krev. 
Ale je tfieba nedûlat ukvapené závûry.

AÏ do stáfií pûti mûsícÛ b˘vá moÏno
zaznamenat nûjaké zvuky i u zcela zdra-
v˘ch psÛ. Do ‰esti mûsícÛ by v‰ak mûly
úplnû vymizet. 

Ultrazvuk poskytne jistotu
Pokud ov‰em u svého ‰tûnûte takové
„cvrãení“   zjistíte, je namístû nechat ho
kardiologicky vy‰etfiit. Prostfiednictvím
ultrazvukového vy‰etfiení srdce takzva-
n˘m dopplerem lze urãit rychlost krve.
Jak uÏ jsme vysvûtlili v˘‰e, ãím pomaleji
krev proudí, tím je tato prognóza pfiízni-
vûj‰í. Poukazuje na skuteãnost, Ïe zúÏe-
ní není tak dramatické, jako kdyby byla
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Chorobné zúÏení plicní tepny oznaãované jako stenóza
plic je podle aktuální severoamerické literatury tfietím
nejãastûj‰ím onemocnûním srdce u psa. Pokud se 
na tuto nemoc pfiijde vãas, nabízí minimálnû-invazivní
chirurgie úspû‰né moÏnosti léãby.

Balonková metoda

Zv˘‰ené riziko
stenózy hrozí
mj. anglick˘m
buldokÛm  

C

Pfii stenóze
vysokého stupnû lze
doporuãit zákrok.
Zatímco je‰tû pfied
nûkolika lety b˘vala
plicní stenóza
operována tak, Ïe
se otevfielo srdce,
lze dnes ve vût‰inû
pfiípadÛ dosáhnout
roz‰ífiení 
zúÏeného místa
prostfiednictvím
balonku. 

Katétr je velkou
krãní Ïílou
posunut do 
pravé ãásti srdce
a plicní tepnou
ke stenóze
smûrem ke
plicím. 

Tímto katétrem se
pak posune balonek
pfiímo na místo
zúÏení a pod velk˘m
tlakem se nafoukne.
To má za následek
prolomení stenózy,
pfiípadnû zúÏení.

Po úspû‰ném provedení „balonkové"
metody se plicní chlopeÀ mÛÏe
zase normálnû otvírat.

Tímto zpÛsobem tedy lze roztrhnout
slepeniny chlopní a tím ãasto
v˘raznû sníÏit chronickou tlakovou
zátûÏ vyvíjenou na pravou ãást
srdce. Pokud se ov‰em chuchvalce
a slepeniny pojí je‰tû se ztlu‰tûním
chlopní, neb˘vá uÏ tato metoda tak
úspû‰ná. Celkovû pfiiná‰í balonková
metoda v˘razné zlep‰ení u 80
procent postiÏen˘ch psÛ. V Evropû 
je ov‰em jen nûkolik kardiologick˘ch
center, jeÏ tento postup pouÏívají.
Velké zku‰enosti s ní má 
napfiíklad oddûlení kardiologie
mnichovské univerzity.

Stenóza plic a její léčba
„balonkovou“ metodou
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rychlost extrémnû vysoká. Platí: ãím
vût‰í zúÏení, tím vût‰í rychlost. 

V‰echny stenózy 
není nutno léãit
Mnoho psÛ s lehkou aÏ stfiední plicní
stenózou nevykazuje Ïádné klinické pfií-
znaky. Rozvíjejí se normálnû a lze u nich
poãítat s normální délkou Ïivota, takÏe
není nutná speciální léãba ani zvlá‰tní
opatfiení. Ov‰em pokud se nepfiijde na
tûÏkou plicní stenózu, a tudíÏ se neléãí,
mÛÏe dojít k náhlému neãekanému
úmrtí psa bûhem okamÏiku _ najednou
prostû padne a umfie, pfiípadnû vykazuje
takové pfiíznaky srdeãního selhání, jako
jsou náhlé mdloby, únava, krátk˘ dech
a sníÏená v˘konnost. 

Stenóza je roztfií‰tûna
Jak uÏ jsme se zmínili, pfiíãina 80 pro-
cent plicních stenóz spoãívá ve srÛstání
a vytváfiení chuchvalcÛ na plicních
chlopních. Toto zúÏení lze v‰ak roztfií‰-
tit za pomoci balonku. Chirurg zavede
fiezem na velké krãní Ïíle katétr do pra-
vého srdce a skrz plicní tepnu. Tímto
katétrem je pfiímo do místa zúÏení pfie-

sunut balonek a pod velk˘m tlakem
nafouknut. Pfii tom roztrhne srostlé
a slepené chlopnû. Tímto zpÛsobem se
dafií v˘raznû redukovat patologické
zúÏení, u 80 procent psÛ v jeho dÛsled-
ku dochází k v˘raznému zlep‰ení stavu. 
Ov‰em i tento zákrok má svá omezení.
Pokud jsou chlopnû nejenom srostlé,
ale navíc je‰tû v˘raznû ztlu‰tûlé, pfiinese
buì v˘raznû men‰í, nebo vÛbec Ïádn˘
úspûch. Minimálnû-invazivní zákrok na
srdci provádûjí pouze specialisté.

Proã pes onemocní 
plicní stenózou?
U plemene bígl a keeshound bylo pro-
kázáno, Ïe toto onemocnûní je dûdiã-
né. I u jin˘ch plemen psÛ lze tedy
vycházet z toho, Ïe plicní stenóza má
genetické pfiíãiny. Za plemena, jimÏ
hrozí zv˘‰ené riziko, jsou povaÏována
americk˘ kokr‰panûl, boxer, anglick˘
buldok, mastif, bulmastif, samojed
a vesthajlendsk˘ teriér. Psi a feny jsou
ohroÏeni stejnû. Ov‰em je zajímavé, Ïe
u anglick˘ch buldokÛ a bulmastifÛ
b˘vají plicní stenózou postiÏeni pfie-
dev‰ím psi. ■
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Nové moÏnosti léãby
nabízí minimální
invazivní chirurgie
Srdeãní vady lze v zásadû 
léãit tfiemi zpÛsoby: 
1. MEDIKAMENTÓZNù
Léky zpomalují ztlu‰Èování srdeãních
stûn a tímto zpÛsobem se snaÏí
udrÏovat srdce co nejdéle zdravé
a v˘konné. ProdluÏují Ïivot.
2. CHIRURGICKY
Pfii této operaci je psu otevfieno srdce.
Rizika takové operace jsou vysoká. 
Je‰tû pfied nûkolika lety byla operace
otevfieného hrudního ko‰e skalpelem
jedinou moÏností jak léãit psa
s v˘raznou plicní stenózou.
3. MINIMÁLNù-INVAZIVNù 
Minimálnû-invazivní metoda spoãívá
v tom, Ïe chirurg uÏ neoperuje pfiímo 
na místû poruchy. Provede mal˘ fiez na
krku a zavede tam katétr. Odtamtud
probíhá vlastní zákrok, jenÏ je pro psa
prakticky bezbolestn˘ a pfiiná‰í v˘raznû
ménû rizik (napfiíklad rizika infekce). 
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