
odle nejnovûj‰ích v˘zkumÛ pfied-
staven˘ch na Sympoziu pro one-
mocnûní srdeãních chlopní (ICVS,

PafiíÏ, fiíjen 2004) ov‰em i zmûny na
chlopních b˘vají spojeny se srdeãní sla-
bostí. Tyto nové vûdecké poznatky
umoÏnily, Ïe je dnes moÏné pfii raném
rozpoznávání oslabeni srdeãního svalu
a chlopní zavãas stanovit jednotn˘
léãebn˘ postup. 

Jak je vãas odhalit
Oslabení a roz‰ífiení srdeãního svalu, kte-
ré je typické pro velká plemena, se mÛÏe
vyskytnout uÏ u relativnû mlad˘ch psÛ.
Pfiíznaky onemocnûní se u nich objevují
náhle, psu se bûhem nûkolika t˘dnÛ nebo
mûsícÛ zaãne dafiit stále hÛfie a hÛfie. Co
z toho vypl˘vá? Pokud se u velkého psa
objeví první pfiíznaky onemocnûní srdce,
je namístû si pospí‰it, aby se co moÏná

nejdfiíve a nejefektivnûji podafiilo zastavit
postup nemoci. Zkrácení a ztlu‰tûní
srdeãní chlopnû, které je typické pro malé
psy, se naproti tomu projevuje teprve
u zvífiat ve stfiedním a vy‰‰ím vûku. Roz-

voj tohoto onemocnûní je plíÏiv˘, ãasto
trvá mnoho let. O to dÛleÏitûj‰í je, aby
majitelé mal˘ch psÛ zamûfiili bedlivou
pozornost uÏ na první pfiíznaky onemoc-
nûní srdce. Jakmile se onemocnûní potvr-
dí, je tfieba neprodlenû zahájit léãbu. 
Pro psy velk˘ch i mal˘ch plemen platí, Ïe
by mûli b˘t pfiivedeni k veterinárnímu
lékafii, jakmile se projeví následující pfií-
znaky srdeãního onemocnûní: 
● celková slabost, pes se rychle unaví,
● krátkodechost,
● ka‰lání pfii radosti nebo námaze,
● noãní neklid, pfiípadnû 

v‰eobecn˘ neklid,
● nedostatek chuti k jídlu, 

úbytek na váze,
● nedostatek radosti ze Ïivota.
Kromû toho mají smysl také pravidelná
preventivní vy‰etfiení veterinárním léka-
fiem, jenÏ mÛÏe poslechem srdce a plic,
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Srdeční záležitosti 
Onemocnûní srdce mohou 
mít nejrÛznûj‰í formy. U psÛ 
velk˘ch plemen ãastûji dochází 
k roz‰ífiení a oslabení srdeãního 
svalu. Psi mal˘ch plemen naproti 
tomu trpí spí‰e na zkrácení a ztlu‰tûní 
srdeãních chlopní, které správnû nedomykají.

P

Onemocnûní
srdce
postihují
v‰echna
plemena 
psÛ 

DÛleÏit˘m opatfiením pfii onemocnûních
srdce je zdravá míra pohybu a vyváÏená
strava. Jen v takovém pfiípadû 
pes zÛstane ve formû.
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rozbory krve a ultrazvukov˘m vy‰etfiením
zavãas odhalit srdeãní vadu. Pokud se
potvrdí podezfiení na onemocnûní srdce,
je moÏno zahájit cílenou léãbu a tím
u psa v˘raznû zlep‰it kvalitu Ïivota a také
ho prodlouÏit.

Správná léãba 
– nové vûdecké poznatky
Dfiíve se léãba slabosti srdeãního svalu
a léãba onemocnûní chlopní provádûly
rozdílnû. Ov‰em dnes, kdy je díky nejno-
vûj‰ím vûdeck˘m studiím známo, Ïe vady
chlopní se pojí se slabostí srdeãního sva-
lu, zaãínají platit jednotné postupy.
Doporuãují se moderní léky na srdce
s dvojit˘m úãinkem. Ulevují srdci tím, Ïe
roz‰ifiují cévy a zmen‰ují tak odpor, proti
nûmuÏ musí srdce pumpovat. ZároveÀ
v‰ak také pfiímo posilují oslaben˘ srdeãní
sval a podporují ho v jeho aktivní ãin-
nosti. V odborn˘ch veterinárních ãasopi-
sech se opakovanû objevily informace
o mezinárodních studiích, bûhem nichÏ
byly psÛm zãásti podávány moderní léky
s dvojitou úãinností, zãásti bûÏné jedno-
du‰e pÛsobící preparáty. V̆ sledek? Psi,
ktefií dostávali lék s dvojit˘m úãinkem,

Ïili v˘raznû déle neÏ psi, ktefií dostávali
bûÏn˘ pfiípravek. Také Sympozium pro
onemocnûní srdeãních chlopní (ICVS,
PafiíÏ, fiíjen 2004) potvrdilo pfievahu
moderního léku a to i pfii léãbû psÛ s one-
mocnûním srdeãní chlopnû. Byla tam
pfiedstavena aktuální studie, bûhem níÏ
psi dostávali buì moderní preparát dvo-
jitého úãinku (vetmedin), nebo bûÏn˘ lék
na srdce. U moderního léku byla jeho kli-
nická úãinnost v 85 procentech pfiípadÛ
oznaãena jako velmi dobrá a dobrá,
u druhého léku tomu tak bylo jen u 41
procenta zvífiat. I v tomto pfiípadû se psi,
ktefií dostávali pfiípravek s dvojit˘m úãin-
kem, doÏívali témûfi dvakrát vy‰‰ího vûku.

Pozor také v bûÏném Ïivotû
Dal‰í dÛleÏitá opatfiení v souvislosti
s onemocnûními srdce psa jsou zavedení
zdravé míry pohybu a vyváÏená strava.
Jen tak mÛÏe pes zÛstat v dobré formû.
Naproti tomu nadváha pfiedstavuje pro
srdeãní obûh psa velkou zátûÏ, zvlá‰tû
tehdy, kdyÏ uÏ je zasaÏeno srdce. Za urãi-
t˘ch okolností mÛÏe mít smysl speciální
strava, napfiíklad neslaná dieta a / nebo
dieta se sníÏen˘m obsahem kalorií. KaÏd˘
jednotliv˘ pfiípad v‰ak musí posoudit
veterinární lékafi. Pro srdce a krevní obûh
kromû toho pfiedstavuje velkou zátûÏ také
kaÏdá forma pfiehfiátí. Proto musí mít pes
stále k dispozici ãerstvou pitnou vodu
a místo na odpoãinek chránûné pfied slu-
neãními paprsky. Tûlesné aktivity musí
b˘t vÏdy pfiizpÛsobeny individuální kon-
dici daného psa, v létû by se mûly ode-
hrávat brzy ráno nebo ve veãerních hodi-
nách. Absolutní tabu zÛstává za v‰ech
okolností ponechání psa za hork˘ch let-
ních dní o samotû v autû! I pfii otevfien˘ch
oknech se auto v létû vyhfieje tak rychle,
Ïe to mÛÏe u psÛ skonãit smrtí – a to
nejen u tûch, ktefií mají nemocné srdce! 

T. Vennebuschová
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Interview s veterinárním lékafiem Berndem Loefflerem
Existují u srdeãních onemocnûní
u psÛ podstatné rozdíly?
Ano, velká plemena více trpí na slabost
srdeãního svalu, u mal˘ch ãastûji dochá-
zí ke zkrácení a ztlu‰tûní srdeãních
chlopní, a tudíÏ k jejich nedomykavosti.

Mûli bychom to my 
jako majitelé vûdût?
Ano, pro vãasné rozpoznání hraje tento

rozdíl podstatnou roli. Zmûny srdeã-
ních chlopní se vût‰inou vyvíjejí plíÏivû
dlouhé roky. Problémy se neprojeví
v prÛbûhu nûkolika t˘dnÛ, ale rozvíjejí
se velmi pozvolna, nûkdy témûfi nezna-
telnû. Pfii onemocnûních srdeãního sva-
lu se naproti tomu pfiíznaky ãasto pro-
jeví uÏ u relativnû mlad˘ch zvífiat
a mohou se v˘raznû zhor‰it v prÛbûhu
nûkolika t˘dnÛ. Tento rozdíl by mûli
majitelé psÛ bezpodmíneãnû znát.
V zásadû platí, Ïe by mûli vyhledat své-
ho veterinárního lékafie vÏdy, kdyÏ pes
zaãne ztrácet kondici, rychle se unaví,
hodnû oddechuje nebo poka‰lává. 

Jaká léãba je v takovém 
pfiípadû nejlep‰í?
Nejnovûj‰í vûdecké studie ukazují, Ïe
zmûny na srdeãních chlopních b˘vají
doprovázeny také oslabením srdeãního
svalu. Proto by v obou pfiípadech mûla
b˘t léãba provádûna moderními srdeã-
ními preparáty s dvojit˘m úãinkem, jeÏ
jednak posilují srdeãní sval, jednak
odlehãují srdci tím, Ïe roz‰ifiují cévy
a tím sniÏují odpor, s nímÏ se srdce
musí pot˘kat. 

Mûla by léãba trvat cel˘ Ïivot? 
Srdeãní vady bohuÏel nelze vyléãit,

a léky se proto musí podávat dlouho-
dobû. Cílem je zastavit postup one-
mocnûní a tím psy ochránit pfied utr-

pením a po‰kozením. Aktuální studie
a také zku‰enosti z praxe ukazují, Ïe
srdeãní preparáty s dvojit˘m úãinkem
prodluÏují Ïivot postiÏen˘ch psÛ
a v˘raznû zlep‰ují kvalitu jejich Ïivota.
Proto je nezbytnû nutné jejich celoÏi-
votní podávání.

„Moderní 
prostředky 
na léčení 

srdce mají 
dvojí účinek.“

Rozhodující úãinné 
mechanismy srdeãních lékÛ 
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UsnadÀují
ãinnost
srdce
roz‰ífiením
cév

Podporují a posilují srdeãní sval
prostfiednictvím kontraktility
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