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Obracím se na Vás s prosbou
o pomoc. Vlastním pûtiletou fenku
alja‰ského malamuta. Do srpna
minulého roku byla zdravá
a v pofiádku, snad kromû mírné
nadváhy. Ale v pátém roce vûku se jí
udûlala na dásni nad zuby v horní
ãelisti malá bouliãka, která rostla.
Veterináfi ji chirurgicky odstranil, ale
po tfiech mûsících se bouliãka udûlala
na stejném místû znovu. Následovalo
dal‰í vyfiíznutí a vypálení laserem
a nechali jsme udûlat i histologii.
Diagnóza znûla fibroadenom (epulis) -
nezhoubné bujení tkánû, s tendencí se
vracet. Dnes, po dal‰ích 3 mûsících,
ná‰ ãeká dal‰í zákrok - dal‰í narkóza,
vyfiíznutí a velká otevfiená rána.
Nepodafiilo se mi o nemoci zjistit 
nic podrobnûj‰ího, ani jaká je moÏná
léãba. V‰ichni veterináfii se shodli, 
Ïe nejlep‰í je chirurgické odstranûní,
v opaãném pfiípadû by boule pfierostla
a odstranit ne‰la. Prosím Vás tedy
o radu, je-li moÏné zjistit cokoli 
o této nemoci, je-li nûjaká léãba, 
nebo zda lze alespoÀ prodlouÏit
intervaly mezi nutn˘mi zákroky.
Dûkuji pfiedem za pomoc. L. J., Mûlník
V̆ raz epulis pochází z fieckého oznaãení
spojení, které znamená útvar lokalizovan˘
pfii dásni. V lékafiské terminologii se pou-
Ïívá v souvislosti s pfiípady nezhoubn˘ch
nádorov˘ch procesÛ v blízkost zubních
krãkÛ a je odli‰ována epulis vazivová, os-
teoplastická, epulis tvofiená velk˘mi buÀ-
kami a dal‰í. Z klinického hlediska je ve
veterinární medicínû v˘raz epulis pouÏí-
ván pro popis zdufiení, které se nachází
v dásni. Z pohledu exaktní morfologické
disciplíny, jakou je histologie, zahrnuje
epulis celou fiadu patologick˘ch zmûn,
maligních neodontogenních tumorÛ i be-
nigních procesÛ, nenádorov˘ch lézí i od-
ontogenních tumorÛ. Pro pfiesné oz-
naãení povahy procesu, volbu optimální
terapie a vyslovení objektivní prognózy je
tfieba zajistit následující schéma. Pfii v˘-
skytu jakéhokoliv zdufiení dásní je dopo-
ruãeno postupovat podle protokolu ozna-
ãovaného jako TNM systém (tumor –

node – metastasis). V praxi to znamená, Ïe
pozornost vy‰etfiujícího veterinárního lé-
kafie je kromû vlastního tumoru vûnována
i regionálním mízním uzlinám a pfiípad-
nému v˘skytu metastáz v dal‰ích orgá-
nech a tkáních. UváÏíme-li, Ïe relativnû
velké procento tumorÛ v dutinû ústní
mÛÏe b˘t maligní povahy (uvádí se aÏ 
40 %), potom je takové praktické ohrani-
ãení sledovaného procesu velmi v˘znam-
né. Napfiíklad v situaci, kdy je kromû léze
v dutinû ústní potvrzena i pfiítomnost ãet-
n˘ch metastáz, mÛÏe b˘t chirurgick˘ zá-
krok zpochybniteln˘ a správnost nápravy
smûfiované pouze lokálnû mÛÏe b˘t i pro-
fesionální chybou. Diagnostika je tedy
v pfiípadû správného pfiístupu k fie‰ení
epulitid klíãov˘m momentem a je napros-
to nezbytné zahrnout do komplexu vy‰et-
fiení i histologické vy‰etfiení vzorku ode-
brané tkánû. Podle povahy léze, její lokali-
zace a technického vybavení veterinárního
pracovi‰tû je moÏné zvolit nûkterou z ná-
sledujících alternativ. Patfií sem nûkolik fo-
rem chirurgického odstranûní léze, které
se li‰í rozsahem provedeného zákroku, na-
pfiíklad excize intrakapsulární, marginál-
ní nebo ‰iroká, pfiípadnû radikální resekce
aÏ mandibulektomie nebo maxilektomie.
JelikoÏ bylo v pfiípadû pûtileté fenky alja‰-
ského malamuta provedeno i poÏadované
histologické vy‰etfiení a byla urãena pova-
ha útvaru, lze navrhnout fie‰ení. Pro dob-
fie diferencované diferencované benigní
tumory, jak˘m je i tento pfiípad, lze sou-
hlasit s marginální excizí. Nev˘hodou to-
hoto pfiístupu je pravideln˘ v˘skyt recidiv.
Doporuãuji proto zopakovat chirurgické
odstranûní narostlé bulky se souãasnou
kontrolou pacienta i opûtovn˘m histolo-
gick˘m vy‰etfiením. Pokud by se ukázalo,
Ïe proces dosáhl ‰ir‰ích rozmûrÛ a pfied-
stavuje riziko mechanického poranûní,
omezení pfiíjmu potravy nebo jin˘ch kom-
plikací, je tfieba zváÏit, zda je marginální
excize postaãující. V mnoha pfiípadech
tomu tak je a opakované odstranûní bulky
b˘vá nezbytné. S ohledem na bezpeãn˘
charakter souãasné úrovnû inhalaãní ane-
stézie není nutno takov˘ pfiístup povaÏo-
vat za riskantní.

Obracím se na Vás s prosbou o radu
ohlednû problému s m˘m pejskem,
pÛlroãním vestíkem. Narodil se
s klapat˘mi ou‰ky a po ãase se ou‰ka
zaãala zvedat. Ve vûku asi 4 mûsícÛ,
pfii v˘mûnû zubÛ, onemocnûl zánûtem
slinivky bfii‰ní, kter˘ málem nepfieÏil.
Po hospitalizaci a operaci se ale
uzdravil a zase nabírá na síle.
Problémem jsou v‰ak jeho u‰i, 
které zÛstávají stále jen do poloviny
postavené. Podlepuji je náplastí,
krmím kvalitními granulemi 
pro ‰tûÀata a pfiidávám 
i vitaminy a vápník. Nevím, 
ãím je‰tû jeho ou‰kÛm pomoci,
a proto prosím o radu. Y. Z., Zhofi
Problém s postavením u‰í je vût‰inou vel-
mi nepfiíjemnou komplikací pro chovatele
nebo majitele psa, nicménû neb˘vá ãasto
Ïádn˘m omezením zdravotního stavu psa.
Naru‰ení správné anatomie vnûj‰ího zvu-
kovodu a u‰ního boltce mohou sice zvy-
‰ovat urãitá zdravotní rizika, ale tûm lze
snadno pfiedcházet pravidelnou péãí o je-
jich hygienu. Pfied mnoha lety byly oblíbe-
ny i rÛzné metody kosmetick˘ch úprav.
Napfiíklad u nûmeck˘ch ovãákÛ vyÏadova-
li ortodoxní kynologové vzorné postavení
u‰í a existovalo nûkolik forem umûl˘ch v˘-
ztuÏí (silonové vlákno, lanko apod.). Nû-
které zákroky v‰ak vedly i k onemocnûní
psa a rovnûÏ efekt byl v fiadû pfiípadÛ dis-
kutabilní. Vzhledem k tomu, Ïe vestík je
zatím mlad˘ a maturace (v˘voj) jeho tûla
je‰tû nebyla ukonãena, nelze vylouãit, Ïe
popisované rehabilitaãní kroky (‰etrné
podlepování, masáÏ) a dÛraz na kvalitní
stravu (zastoupení kolagenu a vitaminu
C) mohou pfiinést úspûch. Vy‰‰í pfiísun vi-
taminÛ i vápníku radûji konzultujte se
sv˘m veterinárním lékafiem, neboÈ i tyto
nepochybnû potfiebné látky mohou pfii
podávání v nadbyteãném mnoÏství zpÛ-
sobit fiadu nepfiíjemn˘ch komplikací. Toto
riziko platí právû v pfiípadech pfiilep‰ování
ke kompletním krmn˘m smûsím. �
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