
Dysplázie trikuspidální a mitrální chlopně 
 

Základní informace: 
 

Popis: 

 

Obě chlopně se nacházejí v srdci. Mitrální chlopeň je mezi levou síní a levou komorou, 

trikuspidální chlopeň je pak mezi pravou síní a pravou komorou. Tyto chlopně mají funkci 

udržet proudění krve srdcem jedním směrem a to buď do plic nebo do celého těla. Dysplázie 

je změna chlopně, která ve výsledku může způsobit ztuhlost chlopně a neschopnost se otevírat 

správně a propouštění krve skrz chlopeň, nebo obojí. Dysplázie je vrozený defekt, který je 

přítomen již při narození. 

 

Příčiny: 

 

Nejvíce těchto defektů vzniká spontánně a náhodně. Mohou být také u některých plemen 

dědičné – jako např. u labradorského retrívra, bulteriéra, německého ovčáckého psa, zlatého 

retrívra, dogy, mastifa, novofundlandského psa, bobtaila, rotvajlera a výmarského ohaře. Byly 

také zaznamenány u koček. 

 

Klinické příznaky: 

 

Většina štěňat a koťat nemá žádné klinické příznaky, při klinickém vyšetření může být zjištěn 

srdeční šelest. Pokud je pes či kočka starší, mohou vykazovat příznaky srdečního selhání. Při 

dysplázii mitrální chlopně jsou pacienti obvykle normální cca do věku 6-9 měsíců věku, kdy 

se u nich naplno rozvine levostranné srdeční selhání. Pak se mohou projevit tyto klinické 

příznaky: letargie, ztížené dýchání, zvýšená dechová frekvence a kašel.  

Pacienti s lehkou trikuspidální dysplázií klinické příznaky nikdy nemají. Zvířata s vážnou 

formou dysplázie trikuspidální chlopně jsou často normální, dokud nedojde ke zvětšení pravé 

síně, při které pak vzniká abnormální srdeční rytmus zvaný fibrilace síní. Ta se často objevuje 

mezi 4 a 7 rokem věku. Poté, co se fibrilace síní objeví, společně s ní se objeví i klinické 

příznaky, které jsou: intolerance zátěže, letargie a tekutina v břiše. Kočky mohou mít tekutinu 

i v hrudníku a tím ztíženě dýchat.  

Pokud má zvíře ještě jiný vrozený srdeční defekt, jako např. defekt síňového septa, mohou se 

objevit příznaky vyčerpání a modré zbarvení sliznic. 

 

Diagnostické testy: 

 

Pokud je zjištěn srdeční šelest je třeba provést RTG hrudníku a echokardiogram (ultrazvuk 

srdce) využívající Dopplerova jevu, kterými lze prokázat přesný defekt a popsat jeho 

závažnost.  

 

Léčba a následná péče: 
 

Možnosti léčby: 

 

Léčba je obvykle podávána zvířatům, která mají srdeční selhání. Pokud se rozvine levostranné 

či pravostranné srdeční selhání, podávají se tyto léky: 

 



- Inhibitor ACE (angiotenzin konverující enzym) jako je enalapril či benazepril, pomáhá 

zvládnout kumulaci tekutin a zlepšuje funkci selhávajícího srdce. Hlavním vedlejším 

účinkem je slabost z hypotenze (nízký krevní tlak) 

- Diuretika, jako je furosemid či thiazidy se používají na snížení akumulace tekutin 

v plicích či jiných oblastech těla a mohou být kombinovány se spironolaktony (další 

diuretika). Vedlejšími účinky jsou dehydratace a abnormality v elektrolytech. Tyto 

léky zvyšují vstřebávání vody a odvod moči. 

- Pimobendan zvyšuje schopnost srdce pumpovat krev a může zlepšit kvalitu pacientova 

života. Většina psů a koček toleruje tento lék velmi dobře, vedlejší příznaky jsou 

snížený apetit, zvracení a průjem. 

- Pokud má zvíře fibrilaci síní, je možné užít digoxin samotný, nebo v kombinaci s beta-

blokátory, nebo blokátory vápníkových kanálů (diltiazem), jejich účinkem je snížení 

srdeční frekvence. 

 

Pokud je dysplastická chlopeň tuhá a neotvírá se správně, může být Vaše zvíře odesláno ke 

specialistovi na balónkovou dilataci.  

 

Následná péče: 

 

Každoroční vyšetření echokardiogramem je často doporučeno u zvířat s lehkou dysplázií, 

sleduje se funkce srdce a možné změny na srdci. Častější monitoring a testování jsou třeba u 

pacientů, kteří mají srdeční selhání. (VIZ KONGESTIVNÍ SRDEČNÍ SELHÁNÍ). 

 

Prognóza: 

 

U zvířat s dysplázií mitrální chlopně se obvykle rozvíjí srdeční selhání před 6-9 měsícem 

věku, výjimečně přežijí více jak 1 rok a pouze s léčbou. Pacienti s lehkou trikuspidální 

dysplázií nemívají potíže, u psů s pokročilou trikuspidální dysplázií se může během 4 a 7 

života objevit fibrilace síní. Pokud se fibrilace síní objeví, následuje obvykle i pravostranné 

srdeční selhání. Při léčbě léky pak tito psi obvykle žijí dalších 6-12 měsíců.   

 


