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PDA
•Jedna z nejčastějších srdečních vad u psů

•Problém velmi brzo po narození ( nezaniká botallova dučej mezi plicní tepnou a aortou-
překrvení plic)

•Feny postiženy častěji než psi

•Nejčastěji: NO, trpasličí a toy pudl, špringl španěl, maltézský pinč, yorkshirský teriér

•Léčba: operativně









Fallotova tetralogie
• Nejčastější cyanotická vrozená srdeční vada.

• Kombinace 4 anomálií: 

A) Stenóza plicnice 

B ) Dextropozice aorty

C ) Defekt komorového septa

D ) Hypertrofie pravé komory

Predispozice: Keeshond, Anglický buldok

Příznaky: cyanóza, srdeční selhávání, namáhavá dyspnoe,

neprospívání

Léčba: náročný chirurgický zákrok – zavedení bypassu



https://www.youtube.com/watch?v=NzP
vz5mmlS8

https://www.youtube.com/watch?v=NzPvz5mmlS8


Dilatační kardiomyopatie
•Špatná stažlivost srdce

•Psi častěji než feny

•Nejčastěji: velká plemena- německá doga, irský vlkodav, NO..

•Hlavně psi středního věku( 4-10 let)

•Definitivní vyléčení: transplantace srdce





Endokardióza
•Degenerativní onemocnění srdce – především u starších zvířat

•Problém vzniká na mitrální chlopni mezi levou síní a levou 
komorou > vazivové degenerační pochody > vedou k zesílení > 
cípy změní svůj tvar ,,zkrabatí“ > neschopnost uzavírat se.

•Predispozice: Jezevčíci, malí knírači, kavalír king charles španěl, 
yorkshire teriér a pudlové

•Příznaky: dráždivý suchý kašel /v noci/, jazyk – tmavá 
červenofialová barva, krátké mdloby

•Léčba: neexistuje

•Definitivní vyléčení: transplantace umělé chlopně

https://www.youtube.com/watch?v=nLgcdVfQIkI&t=93s

https://www.youtube.com/watch?v=nLgcdVfQIkI&t=93s


Defekt předsíňového septa
•Samojedi, dobrmani

•Definitivní vyléčení: chirurgický zákrok
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Defekt komorového septa
•Anglický buldog, špringlšpaněl





Peritoneoperikardiální diafragmatická 
kýla 
•Vrozená vada přítomna již při narození > díra v bránici > díra v 
perikardiálním vaku > vak srostlý s bránicí > umožnění pohybu

•Predispozice: výmarský ohař

•Příznaky: variabilní, dýchací potíže, příznaky srdečního 
selhání, zažívací poruchy včetně nechutenství, zvracení a 
průjmů

•Léčba: chirurgické odstranění defektu

•https://www.youtube.com/watch?v=zRfc6mTZJko

https://www.youtube.com/watch?v=zRfc6mTZJko


Video zdroje
https://www.youtube.com/watch?v=NzPvz5mmlS8

Contrast injection to right ventriculum, Great view on VSD (Ventricular Septal Defect), aortic 
valve regurgitation

https://www.youtube.com/watch?v=nLgcdVfQIkI&t=93s

Tlukot srdce při endokardióze

https://www.youtube.com/watch?v=zRfc6mTZJko

Operace – sešití bránice u kočky

https://www.youtube.com/watch?v=YkbN_jmjVLk PDA

https://www.youtube.com/watch?v=e7ObXrdtXek VSD

https://www.youtube.com/watch?v=NzPvz5mmlS8
https://www.youtube.com/watch?v=nLgcdVfQIkI&t=93s
https://www.youtube.com/watch?v=zRfc6mTZJko
https://www.youtube.com/watch?v=YkbN_jmjVLk
https://www.youtube.com/watch?v=e7ObXrdtXek
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