
Przyjaciel Pies: Czy psy często chorują na
serce? 

Rafa∏ Nizio∏ek: Problemy z uk∏adem
krà˝enia narastajà u psów wraz z wiekiem
(powy˝ej 8–10 roku ˝ycia). To w∏aÊnie ta
grupa stanowi wi´kszoÊç pacjentów choru-
jàcych na serce. Jest ich coraz wi´cej, bo
psy ˝yjà teraz d∏u˝ej. 

PP: Czy choroby te są podobne do ludzkich?
RN: Ludzie chorujà na mia˝d˝yc´, majà

zawa∏y serca i nadciÊnienie. Te problemy 
w zasadzie nie wyst´pujà u psów czy kotów.
Zawa∏y zdarzajà si´ niezwykle rzadko i to
bardzo niewielkiego stopnia. Psy nie majà
te˝ na co dzieƒ problemów z cholesterolem,
a nadciÊnienie jest zwykle skutkiem chorób
przewlek∏ych – cukrzycy, nadczynnoÊci tar-
czycy czy niewydolnoÊci nerek. 

PP: Z jakimi chorobami spotyka się Pan naj-
częściej?

RN: Przede wszystkim trzeba sprecyzo-
waç pewne poj´cia. Otó˝ w grupie chorób
uk∏adu krà˝enia wyst´pujà anomalie wro-
dzone, czyli wady, z którymi zwierz´ si´ ro-
dzi, choroby serca nabyte, czyli problemy,
które powstajà podczas starzenia si´ orga-
nizmu itp. Oddzielnà grup´ stanowià cho-
roby naczyƒ i anomalie rozwojowe naczyƒ
krwionoÊnych. 

PP: Częściej występują wady wrodzone czy
nabyte? 

RN: Wada serca to z definicji problem, 
z którym zwierz´ si´ rodzi, dotychczas opi-
sano ponad 20 rodzajów wad uk∏adu krà˝e-
nia u psów i kotów. Wada nabyta jest okre-
Êleniem moim zdaniem nieprecyzyjnym. Na-

le˝y mówiç o chorobach nabytych. Najcz´-
Êciej sà one skutkiem zmian degeneracyj-
nych czy pozapalnych, a wi´c powstajà ju˝ 
w trakcie ˝ycia. Choroby nabyte stanowià
95% wszystkich problemów kardiologicz-
nych, reszta zaÊ (5%) to wady wrodzone.

PP: U przedstawicieli jakich ras możemy li-
czyć się z niebezpieczeństwem wystąpienia
wad wrodzonych?

RN: Zw´˝enia t´tnicy p∏ucnej najcz´Êciej
wyst´pujà u beagli, buldogów angielskich 
i buldo˝ków francuskich, sznaucerów, zw´-
˝enia aorty zaÊ szczególnie cz´sto wyst´pu-
jà u bokserów, retrieverów, nowofundlan-
dów. Przetrwa∏y przewód t´tniczy, czyli za-
chowane p∏odowe po∏àczenie mi´dzy krà-
˝eniem p∏ucnym a tak zwanym krà˝e-
niem du˝ym, w Polsce wyst´puje g∏ównie 

Zdrowie
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Coraz częściej u psów diagnozowane są choroby układu krążenia. Nie świadczy to 
o ich nasileniu w ostatnich latach, ale po prostu o upowszechnieniu wśród właścicieli 
psów stosownej wiedzy. Jeśli Asik szybko się męczy i dziwnie ociąga na spacerach, 
warto sprawdzić, czy nie dolega mu nic poważnego. Rozmawiamy z dr. Rafałem Niziołkiem
zajmującym się psami z chorobami układu krążenia i układu oddechowego.

Wrażliwe psie serce
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