
lemeno francouzsk˘ bul-
doãek vykázalo oproti
srovnávacím plemenÛm

vy‰‰í a stále stoupající sklony
k císafisk˘m fiezÛm. V roce 1996
prodûlalo porod císafisk˘m
fiezem 34,9 % fen, v roce 2000 to
bylo jiÏ 50 %. U bernsk˘ch sala‰-
nick˘ch psÛ poãet císafisk˘ch
fiezÛ poklesl: z 23,4 % v roce
1996 na 18,6 % v roce 2000. Ple-
meno boxer vykazuje pomûrnû
stálé procento, 22 % v roce 1996
aÏ 21,6 % v roce 2000. Jezevãíci
mají nejniÏ‰í poãet císafisk˘ch
fiezÛ, cca 10 %. Na základû toho-
to zji‰tûní byla provedena stu-
die bliÏ‰ích pfiíãin porodních
poruch. Za srovnávací plemena
poslouÏili boxer a jezevãík.

CÍL STUDIE
Cílem této studie bylo zjistit
moÏné pfiíãiny porodních po-
ruch. Za moÏné pfiíãiny byly
povaÏovány dispozice podmí-
nûné plemenem, krmení,
pohyb a v˘bûh a uÏívané léky.
Byla ov‰em vzata v úvahu
i moÏnost, Ïe o‰etfiující lékafi
moÏná doporuãil porod císafi-
sk˘m fiezem pfiíli‰ brzy.

K VY·ET¤OVACÍ
METODù
Celkem byl dokumentován
prÛbûh porodu u 393 fen.
Z toho bylo 249 jezevãíkÛ, 83
bernsk˘ch sala‰nick˘ch psÛ,
34 francouzsk˘ch buldoãkÛ
a 27 boxerÛ. Byly provûfiovány
jak porody bez komplikací, tak
porody s konzervativní pomo-
cí veterináfie a porody prová-
dûné císafisk˘m fiezem. Za tím
úãelem byl vytvofien dotazník
pro chovatele. V nûm byly kla-
deny dotazy k chovatelskému
prostfiedí, mimo jiné k pod-
mínkám chovu, krmn˘m návy-
kÛm, v˘bûhu, pohybu a pouÏí-
vání lékÛ. Dal‰í otázky se
t˘kaly feny-matky: vûk, veli-
kost, váha a informace, zda
jsou známy císafiské fiezy v pfií-
buzenstvu. Vyskytovaly se
u ‰tûÀat deformace, jaké bylo
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PORODNÍ PORUCHY
u vybraných plemen
Vûdecká rada FCI v poslední dobû zaznamenala rostoucí poãet císafisk˘ch fiezÛ
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a Klubu boxerÛ daly k dispozici poãet porodÛ císafisk˘m fiezem z let 1996 aÏ 2000.
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procento pfieÏití ‰tûÀat bûhem
porodu (a bezprostfiednû po
nûm) a tfii t˘dny po porodu?
Navíc byl evidován prÛbûh
porodu: doba bfiezosti, zaãátek
porodu po poklesu teploty,
prÛmûrné intervaly mezi spon-
tánnû narozen˘mi ‰tûÀaty jed-
noho vrhu, del‰í pauzy bûhem
porodu, okamÏik, kdy byl
vyhledán veterináfi, poãet ‰tû-
Àat, v˘skyt poruch bûhem
porodu, pouÏití lékÛ ze strany
chovatele, okamÏik císafiského
fiezu a indikace a také vitalita
‰tûÀat. Navíc byli k prÛbûhu
porodÛ dotazováni o‰etfiující
veterináfii. Data byla vyhodno-
cována deskriptivnû. Ke srov-
nání plemen a skupin, byl
pouÏit test druhé mocniny chi,
u malého poãtu pfiípadÛ pfies-
n˘ FisherÛv test.

V¯SLEDKY
1. Faktory podmínûné 
plemenem je tfieba 
zkoumat dál.
U francouzsk˘ch buldoãkÛ,
boxerÛ a jezevãíkÛ byla jako
nejãastûj‰í porucha porodu
uvádûna velikost ‰tûÀat. V prÛ-
mûru do‰lo u 26,9 % jezevãíkÛ,
25 % boxerÛ a 30 % francouz-
sk˘ch buldoãkÛ k porodním
poruchám v dÛsledku pfiíli‰
velk˘ch ‰tûÀat. Brachiocefa-
loidní plemena s ‰irok˘m
objemn˘m hrudním ko‰em
a pomûrnû malou úzkou pán-
ví a chondrodystrofní plemena
se zmen‰en˘mi konãetinami
pfii normální v˘‰ce trupu mají
zv˘‰ené riziko porodních po-
ruch. Francouzsk˘ buldoãek
spadá do obou kategorií. Ana-
tomické zvlá‰tnosti jako velká
hlava ‰tûÀat a úzká zplo‰tûlá
pánev fen ve spojení s ãásteãnû

ochabl˘m a voln˘m bfii‰ním
svalstvem ztûÏují pfiirozen˘
prÛbûh porodu.
U jezevãíkÛ jsou k dispozici
vy‰etfiení Sierts-Rotha (1953),
která také podporují zji‰tûní
této studie, Ïe totiÏ u ‰tûÀat
jezevãíkÛ existuje relativnû
vy‰‰í individuální váha neÏ
u ‰tûÀat jin˘ch plemen. I toto
je faktor, kter˘ ztûÏuje pfiiroze-
n˘ prÛbûh porodu.
Chovatelé bernsk˘ch sala‰nic-
k˘ch psÛ uvádûli v 27,5 % ano-
málie polohy plodu.  Podle
Johnsona a kol. (2001) se v‰ak
narodilo 40 % v‰ech ‰tûÀat
v zadní poloze. To nasvûdãuje
pfiedpokladu, Ïe se nejedná
o anomálie polohy, n˘brÏ Ïe
spí‰e nebyla vãas rozpoznána
nedostateãná síla stahÛ.
U jezev‰íkÛ, bernsk˘ch a ‰v˘-
carsk˘ch sala‰nick˘ch psÛ
a boxerÛ je nápadné malé pro-
cento císafisk˘ch fiezÛ v pfiíbu-
zenstvu fen bez porodních
poruch ve srovnání s fenami
s porodními poruchami. Po-
kud tedy pfiíbuzné bfiezí feny
prodûlaly porod císafisk˘m
fiezem, je zde vysoká pravdûpo-
dobnost, Ïe bfiezí fena rovnûÏ
nebude rodit bez komplikací.
U francouzsk˘ch buldoãkÛ
takov˘to vztah zji‰tûn nebyl.
BohuÏel se nepodafiilo statis-
ticky zajistit dûdivost dystokie,
protoÏe poãet tûchto pfiípadÛ
je pfiíli‰ mal˘. Bylo by uÏiteãné
sledovat tuto otázku dál pro-
stfiednictvím systematického
zkoumání jednotliv˘ch rodin
a linií. Faktory, které ovlivÀují
dystokii, jsou pfiedev‰ím prÛ-
mûr pánve, velikost lebky ‰tû-
Àat a velikost vrhÛ. Tento
v˘zkum by mohl pfiinést cenné
poznatky pro plánování chovu.
2. Faktory podmínûné 
prostfiedím hrají 
rozhodující roli
Existuje celá fiada faktorÛ pro-
stfiedí, které mohou prÛbûh
porodu pozitivnû ãi negativnû
ovlivnit. Na prvním místû by-
chom mûli uvést obvyklé pro-
stfiedí. Jezevãíci a francouz‰tí
buldoãci, ktefií byli bûhem po-
rodu vytrÏeni z navyklého pro-
stfiedí, aby mohli b˘t lépe
pozorováni, vykazovali více
porodních komplikací neÏ zví-
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„U buldočků
je nejčastější

poruchou
porodu
velikost
štěňat.“
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fiata, která mohla rodit ve
svém prostfiedí. Pfii strachu
a rozru‰ení jsou z nadledvin
vyluãovány hormony, které
mohou omezit úãinnost sta-
hÛ. Pro chovatele z tohoto po-
znatku vypl˘vá nutnost navy-
kat bfiezí fenu vãas na bednu
pro vrh nebo místnost pro
vrh, anebo ji nechat rodit
v jejím navyklém prostfiedí.
Svou roli v‰ak hraje i krmení.
Tak napfiíklad jezevãíci, jejichÏ
chovatelé pfiipravovali krmení
sami, museli bojovat s porod-
ními poruchami mnohem ãas-
tûji (75 %!) neÏ psi, ktefií byli
Ïiveni hotov˘m krmivem. Pfii
pfiípravû krmiva je dÛleÏité
dbát na správnou smûs jedno-
tliv˘ch sloÏek bohat˘ch na bíl-
koviny a energii ve spojení
s tukem a sloÏkami bohat˘mi
na surové vlákniny. Poruchy
vznikají v dÛsledku nevyváÏe-
ného pfiívodu vápníku a fosfo-
ru i v dÛsledku obtíÏnû pozna-
telného nedostatku stopov˘ch
prvkÛ a vitaminÛ (Zentek
2003). Právû u bfiezích fen je
namístû zvlá‰tní opatrnost.
Cel˘ch 75 % fen Ïiven˘ch
doma pfiipravovan˘m krmi-
vem mûlo problémy pfii poro-
du, a to právû u jinak spí‰e
odolného plemene jezevãíkÛ.
V této souvislosti stojí za úva-
hu krmení bfiezí feny hotov˘m

krmivem. 
Dal‰í dÛleÏitou roli hraje
pohyb. Tak napfiíklad bern‰tí
a ‰v˘car‰tí sala‰niãtí psi
a francouz‰tí buldoãci, ktefií
kromû volného v˘bûhu v za-
hradû je‰tû chodili na pro-
cházky, mûli men‰í poãet po-
rodních komplikací neÏ psi,
ktefií mûli jen voln˘ v˘bûh.
Knorr a Seupel (1970) dopo-
ruãují povzbuzovat feny
k hraní. A pokud je zvífie zvy-
klé na cyklistické v˘lety
a dlouhé procházky, mûlo by
se s nimi pokraãovat i nadále.
3. Veterináfi postupuje 
zpravidla zodpovûdnû
Chovatelé obvykle vyhledali
veterináfie vãas, aby si zajistili
jeho pomoc pfii porodu. Feny
byly ãasto pod jeho dohledem
jiÏ pfied narozením prvního
‰tûnûte. Úhrnem v‰ak lze kon-
statovat, Ïe to veterináfie nijak
nepodnûcovalo k pfiedãasné-
mu provádûní císafiského fie-
zu. Pfied císafisk˘m fiezem
zpravidla docházelo k dosta-
teãnû dlouh˘m medikamen-
tózním terapiím. Konzervativ-
ní pomoc pfii porodu byla
dostaãující u 50,3 % jezevãíkÛ
s dystokiemi. U bernsk˘ch sa-
la‰nick˘ch psÛ byl pomûr do-
konce je‰tû o nûco vy‰‰í, 
52,7 %. U francouzsk˘ch bul-
doãkÛ bylo moÏno pomoci

konvenãní terapií pouze 23,3
% fen s porodními obtíÏemi,
u boxerÛ jen 10,7 %. Procento
pfieÏití ‰tûÀat boxerÛ (78,5 %)
a francouzsk˘ch buldoãkÛ
(80,6 %) bylo u porodÛ císafi-
sk˘m fiezem vy‰‰í neÏ u jezev-
ãíkÛ (71,7 %) a bernsk˘ch
sala‰nick˘ch psÛ (73,8 %). Pfii
porodech s konzervativní
pomocí vykazovali francouz‰tí
buldoãci vy‰‰í ztráty ‰tûÀat
neÏ jiná plemena: 33,3 % mrt-
v˘ch ‰tûÀat u francouzsk˘ch
buldoãkÛ, 10,3 % u jezevãíkÛ,
12,9 % u bernsk˘ch sala‰nic-
k˘ch psÛ a 19,4 % u boxerÛ.
U francouzsk˘ch buldoãkÛ je
procento pfieÏití ‰tûÀat pfii
porodech císafisk˘m fiezem
vy‰‰í neÏ pfii konzervativních
porodech. Zde je tedy nutnost
císafisk˘ch fiezÛ dána.
4. PouÏívání lékÛ 

je na pováÏenou
V prÛbûhu studie vy‰lo naje-
vo, Ïe chovatelé podávali
zpravidla lék oxytocin bez
pfiedchozího vy‰etfiení vete-
rináfiem. Bylo tomu u 37,5 %
francouzsk˘ch buldoãkÛ, 
39,5 % bernsk˘ch sala‰nick˘ch
psÛ, 41,9 % boxerÛ a 26,3 %
jezevãíkÛ. Oxytocin je pro-
stfiedek povzbuzující kontrak-
ce dûloÏního svalstva. Smí se
v‰ak podávat, teprve kdyÏ je
diagnostikována pfiíãina po-
rodní poruchy. Indikací pro
podávání oxytocinu jsou sla-
bé stahy v dÛsledku nedostat-
ku energie a/nebo porucha
extracelulární koncentrace
vápníku a hofiãíku. Pfiedpo-
kladem je dále plnû otevfiená
dûloÏní branka, dûloÏní sval-
stvo nesmí b˘t pod napûtím.
Pokud prÛbûh porodu stag-
nuje, je tfieba pfied podáním
oxytocinu zajistit, aby nedo-
‰lo k obstrukci (úplnému
zablokování) porodních cest
pfiíli‰ velk˘m ‰tûnûtem. To se
mÛÏe stát právû u plemene
francouzsk˘ch buldoãkÛ, a to
i v pfiípadû, Ïe se jiÏ jedno
nebo více ‰tûÀat narodilo nor-
málním zpÛsobem. Ve vrhu
mÛÏe b˘t vÏdycky nûjaké pfií-
li‰ velké ‰tûnû. 
Aby oxytocin pÛsobil, je tfieba
ho podat spoleãnû s infuzí
vápníku-glukózy. To je moÏné
pouze ve veterinární ordinaci.
JestliÏe je oxytocin podáván
neodbornû, mÛÏe dojít k rup-
tufie dûlohy – tj. natrÏení
dûloÏní stûny v dÛsledku pfie-
pínání pupeãní ‰ÀÛry pfii
boufiliv˘ch stazích (v dÛsled-
ku pfiedávkování léku na sta-
hy) napfiíklad v pfiípadû za-
blokování porodních cest, po-
rodních anomálií nebo pfiíli‰
velk˘ch ‰tûÀat. V této souvis-
losti je tfieba se dívat na pou-
Ïívání oxytocinu velice kritic-
ky. âasto je pfiitom
promarnûn cenn˘ ãas, kter˘
pak veterináfii chybí k efektiv-
nímu o‰etfiení feny i ‰tûÀat.

dr. Astrid Trautmannová 
a prof. dr. Ingo Nolte 
z Kliniky pro drobná 

domácí zvífiata pfii Vysoké 
‰kole veterinární Hannover
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„U štěňat
jezevčíků
existuje

vyšší
individuální

váha.“

Nûkdy je promarnûn cenn˘
ãas, kter˘ pak veterináfii
chybí k efektivnímu
o‰etfiení feny i ‰tûÀat
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