
Co znamená kašel u psů? 
 
Kašle váš pes při běhání, při hře se psím kamarádem, když nosí klacek, když vás doma vítá, 
nebo dokonce během noci? Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o zánět průdušnice 
nebo o zápal plic, často však může být důvodem i postižení srdce. Kardiovaskulární aparát 
totiž velmi úzce souvisí s plícemi, při jeho postižení lze tedy očekávat i potíže s dýcháním. 
Kašel je obranný reflex těla. Slouží k odstranění nežádoucích sekretů z dýchacího ústrojí a ke 
zprůchodnění vzdušných cest. Zároveň je to symptom související s onemocněním srdce. 
 
Srdce nebo dýchací aparát? 
Pokud hledáme příčinu kašlání u psa, musíme se zamyslet nad charakteristikou typu kašle. 
Veterinárního lékaře bude zajímat, zda se jedná o kašel suchý, dráždivý, nebo kašel vlhký 
s výhozem hlenu, kdy je kašel následován polknutím. Další velice cennou informací je doba, 
kdy přesně pes kašle a zda jeho obtíže souvisí se zátěží nebo se vyskytují například ráno. 
 
Problém na srdci veterinář zjistí několika po sobě následujícími diagnostickými kroky. 
Základem je klinické vyšetření. Poslechově pomocí fonendoskopu lze určit přítomné srdeční 
ozvy.  Uslyšíme-li patologický srdeční šelest nebo neostré neohraničené ozvy, je nutné 
provést další vyšetření jako je například rentgen dutiny hrudní nebo ultrazvuk srdce. Rentgen 
umožní zjistit zvětšení srdce neboli kardiomegalii a stav plicní tkáně. Sonografickým 
vyšetřením se lze na srdce podívat v chodu a posoudit stav a činnost srdečních chlopní, směr 
toku krve, stav srdečních komor a síní, dále zhodnotit stav a šíři aorty a plicních žil. 
 
Poruchy pravidelnosti rytmu, takzvané srdeční arytmie, odhalí EKG záznam. Původem kašle 
tedy mohou být různé příčiny, nejčastěji degenerace chlopně mezi levou síní a levou 
komorou. Tato nemoc se většinou objevuje u starších pacientů a léčí se podáváním léků. O 
léčbě srdečních vad ale až příště. 
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