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PopuSdanje
mitralnesrdneraklopke
rce je pravzaprav mehanidna drpalka, ki poSilja
kri po telesu.Desna polovica srca sprejema kri iz telesa v desnem preddvoru.Ta kri vsebujele malo
kisika, pa precej ogljikovegadioksida.
Desni preddvor kri prek desne atrioventrikularne zaklopke potisne v desni
prekat. Od tu pa gre kri v pljuda, kjer
se napolni s kisikom. Iz pljud potuje kri
v levo polovico srca, in sicer v levi
preddvor, ki jo prek mitralne zaklopke
iztisne v levi prekat. Levi prekat je najbolj omiSidenidel srca. Drugi deli srca
potiskajo kri le na krajie razdalje,izlevega prekata pa gre kri, bogata s kisikom, po vsem telesu.Srcene vpliva na
samo sestavokrvi - vanjo nidesarne izloia in ji nidesarne odvzema.
Pri psih se kot najpogostejSivzrok
popuidanja srca pojavlja oslabelostmitralne zaklopke.Najpogostejese pojavlja pri psih manjdih pasem, kot so
kodri, jorkiji, mopsi, lhasa apso in
drugi.
S starostjo se torej pri mnogih psih
pojavijo napake v delovanju mitralne
zaklopke (zaklopke med levim preddvorom in prekatom). Vse skupaj lahko
precej poenostavljenoopiSemotakole:
srdnezaklopke so namenjeneprepredevanju pretoka krvi v napadno smer. Kri
se prek mitralne zaklopke iz preddvora
zlahka iztisne v levi prekat, ko pa se ta
napolni, se zaklopka zapre in prepredi
vradanje krvi nazaj v levi preddvor. Ko
pa mitralna zaklopka popuida, se skrdi
in ne zapira vei popolnoma, pravzaprav ne tesni. Tako lahko dobrien del
krvi iz levega prekata preide nazaj v
preddvor, zaradi desar se dvigne krvni
tlak v Zilah in delih srca pred levim pre-

katom. To pa oteZuje delo srca, zaradi
iesar sdasomazadnepopuBiati.
Tak5ne degenerativne spremembe
na zaklopkah nastajajopodasi.Tako se
podasiveia tudi kolidina krvi, ki zvsakim srdnim utripom spolzi nazaj v
preddvor. Kondna oblika bolezni pa se
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ne pojavi pri vseh psih, detudi veterinar
zazna dokaj glasen 5um na srcu.
V zgodnjih fazahbolezni, ko prizadeta zaklopka zadne prepuidati kri v
napaino smer, veterinar sliSi le rahel
5um. Takrat najveikrat tudi 5e ni sprememb v sposobnostiprena5anjanaporov, stopnji aktivnosti ali v vedenjskih
vzorcih. Postopoma pa okvarjena zaklopka v napadno smer prepuSdavse
vei krvi in srce se zadne povedevati.V
nadaljevanju bolezni lahko pride tudi
do zastajanjakrvi v pljuiih, kar povzrodi povedanjekrvnega tlaka, tekodina iz
krvi pa zadne podasi prehajati v pljudno tkivo. V tem primeru govorimo o
kongestivnem popuiianju srca.
Zaradi tekodine v pljudih Zival kaSlja
zlasti ob naporih, vznemirjenju, med

spanjem ali ko zjutraj vstane. Ta kaielj
je v resnici eden prvih znakov, ki jih
zazna skrbnik. Skrbnik lahko pred pojavom kailja zazna 5e zmanjiano sposobnostprenaianja naporov.Pesz razvito boleznijo se hitro utrudi i,e ob
zmernih naporih, ko se pojavi pohitreno in tudi otgZenodihanje, sopenjein
kaielj.
Zdravljenje popuidanja srca je pri
psih osredotoienov izboljSanjedelovanja srca ter zmanjianje in odpravljanje
klinidnih znakov bolezni s pomodjo dolodenih zdravil, bolezni same pa ni mogode ozdraviti. Prav nasprotno, potek
bolezni je v vedini primerov progresiven. Zato je v veiini primerov treba kolidino zdravil po veterinarjevemnasveZdravljenjeje vedno pritu povedevati.
lagojenovsakemu bolniku posebej,odvisno pai od napredovanja bolezni.
Polegzdravil veterinarji ponavadi predpiSejotudi posebnodieto, ki zmanjiuje
nekaterebolezenskeznake in tako vpliva na kakovostZivljenja.
In kot ni pravegazdravljenja, tudi ne
moremo kdove koliko storiti, da bi bolezen prepredili. Vsekakor pa lahko
zelo veliko naredimo z zgodnjim odkritjem in zdravljenjembolezni. Ce se
pes hitreje utruja, ne kaZeved toliko veselja do igre ali celo kailja, moramo na
to opozoriti veterinarja. Ohranjanje
zdravja in ustrezne telesne teZe lahko
tudi pozitivno vplivata na stopnjo izraZenosti bolezenskih znakov. Popuidanje zaklopk je lahko tudi posledica
bakterijskegavnetja. Bakterije ob boleznih zob zelo pogosto preidejo v
krvni obtok, zato je ustreznaustna higiena pomembno preventirmo sredstvo
pri boleznih srca.
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