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Ve dvou pfiípadech jsem zaÏila
nepfiíjemn˘ incident, kdyÏ psi pfii
pohybu ve volném terénu narazili
na ropuchy. V jednom pfiípadû mûla
událost dokonce tak rychl˘ prÛbûh,
Ïe pes, kter˘ ropuchu rozkousal,
bûhem jednoho dne uhynul. MÛÏete
mi vysvûtlit, co bylo pfiíãinou
úhynu? Jsou ropuchy jedovaté? 
Co dûlat v pfiípadû, Ïe by se situace
je‰tû nûkdy opakovala? J. L., Ti‰nov
PodráÏdûní nebo dokonce intoxikace je-
dovat˘m sekretem Ïab není u psÛ pfiíli‰
ãastá. Nicménû jsou takové pfiípady ob-
ãas zaznamenány. Pfiedev‰ím u loveck˘ch
psÛ je riziko otravy docela reálné. I kdyÏ
nelze teoreticky vylouãit i pÛsobení pfies
kÛÏi, ve skuteãnosti dochází u psÛ ke
komplikacím pouze v pfiípadech pfiímého
kontaktu toxinÛ se sliznicí dutiny ústní
a pfii pozfiení ãásti nebo celé Ïáby. U lidí
s velmi citlivou pokoÏkou mÛÏe pfii ma-
nipulaci s obojÏivelníky dojít k zarudnutí
kÛÏe s tvorbou puch˘fikÛ. Pfii kousnutí do
Ïáby nebo pozfiení jejích sekretÛ dochází
u psÛ k velmi silné salivaci a následné ne-
volnosti spojené se zvracením. V hor‰ích
pfiípadech lze u nich zaznamenat i pfií-
znaky du‰nosti, kfieãe a smrt. V parotidál-
ních Ïlázách ropuch se tvofií velké mnoÏ-
ství látek, z nichÏ klinick˘ v˘znam mají
pfiedev‰ím bufotoxiny a jim pfiíbuzné
substance s úãinkem podobn˘m digitali-
sov˘m drogám. Halucinogenní úãinek
mají látky charakteru bufoteninu. Uvol-
Àování toxinÛ z drobn˘ch Ïláz v kÛÏi v‰ak
není v˘sadou pouze ropuch. Známé jsou
pfiedev‰ím takzvané ‰ípové Ïáby, se kter˘-
mi se v‰ak u nás mÛÏeme setkat pouze
v teráriích nûkter˘ch chovatelÛ obojÏivel-
níkÛ. Navíc zde existuje zajímav˘ feno-
mén, Ïe s pobytem v podmínkách zajetí
(se zmûnami prostfiedí a pfiedev‰ím se zá-
sadními zmûny pfiirozené potravy Ïab) se
jed u tûchto Ïabek zcela ztrácí. Z na‰ich
druhÛ obojÏivelníkÛ uvolÀují toxické lát-
ky mloci a nûkteré druhy Ïab – tfii druhy
ropuch a dva druhy kunûk. Pokud je cho-
vatel psa svûdkem intoxikace psa sekre-
tem Ïab, je vhodné ihned vyhledat pomoc
veterinárního lékafie a na moÏnost otravy

bufotoxinem upozornit. V Ïádném pfiípa-
dû se nesnaÏíme zvracení zabránit, neboÈ
tento obrann˘ reflex mÛÏe v mnoha pfií-
padech postiÏeného psa zachránit. V˘-
plach Ïaludku, infuzní terapii a aplikaci
antidot musí zajistit lékafi. V místech
s vût‰í koncentrací obojÏivelníkÛ je tfieba
dávat na psa pozor. Platí to pfiedev‰ím
v jarních a ãásteãnû téÏ v podzimních mû-
sících, kdy mnohé druhy Ïab (pfiedev‰ím
právû ropuchy) migrují k vodním plo-
chám ve velk˘ch poãtech jedincÛ. âasto
se jedná o nápadnû velká klubíãka tvofie-
ná nûkolika samci a jednou velkou samiã-
kou. Není pochyb o tom, Ïe takov˘to po-
divn˘ pohybliv˘ útvar vzbuzuje u lovec-
k˘ch psÛ velkou pozornost. Úãinnou pre-
vencí nemusí b˘t ani nasazen˘ náhubek.
Riziko intoxikace loveckého psa je v tako-
v˘ch situacích velmi vysoké. 

Zajímalo by mne, zda je 
koupání psÛ v rybnících a fiekách
skuteãnû zdravé. A. T., Litomy‰l
V hork˘ch letních dnech je pohyb ve vodû
pfiíjemn˘m osvûÏením nejen pro ãlovûka,
ale i pro psa. Nelze pfiímo stanovit, zda je
taková koupel zdravá, ale v kaÏdém pfií-
padû mÛÏe b˘t pfiíjemná. Zdravotní rizika
koupání s sebou pfiiná‰í pronikání vody
do vnûj‰ího zvukovodu. Zejména u ple-
men psÛ s pfievisl˘m tvarem u‰í mÛÏe b˘t
po koupání ve vodû vy‰‰í riziko zánûtu
vnûj‰ího a stfiedního ucha. Patfiiãnou péãí,
jemn˘m vytfiením a vysu‰ením zvukovo-
du, lze toto nebezpeãí omezit. Dal‰ím ri-
zikem koupání mÛÏe b˘t pfiítomnost si-
nic, které mohou b˘t pfiíãinou zánûtÛ
a alergick˘ch reakcí kÛÏe. Pfii pozfiení vût-
‰ího mnoÏství vody kontaminované sini-
cemi vzrÛstá i riziko intoxikace psa.
U pfiehfiátého psa mÛÏe prudké a v˘razné
ochlazení velkého povrchu tûla zpÛsobit
i obûhové selhání. V neposlední fiadû je
tfieba varovat pfied koupáním psa v ne-
známém vodním toku, kde je nutno poãí-
tat i s rizikem skryt˘ch vodních vírÛ. V zá-
sadû lze tedy doporuãit osvûÏení psa na-
vlhãením nebo i koupelí ve vodû pfii do-
drÏování zásad obdobn˘ch, jaké platí pro
bezpeãné koupání ãlovûka. 

U na‰í fenky zlatého retrívra jsme
pozorovali nepfiíjemné záchvaty, které
se v prÛbûhu dvou t˘dnÛ nûkolikrát
opakovaly. Veterinární lékafi oznaãil
tento stav za stav odpovídající
epilepsii. Pfiedepsal nám tablety
s obsahem fenobarbitalu, které
podáváme dvakrát dennû. Záchvaty se
uÏ neopakovaly. Podle informací,
které jsme získali od jin˘ch chovatelÛ,
mÛÏe b˘t ale taková léãba spojená 
se zdravotními komplikacemi. Bylo
nám pfiímo doporuãeno, abychom
dávkování omezili na polovinu
a tablety pfiidávali do potravy jen
jednou za dva dny. Ponûkud nás tato
informace zaskoãila, neboÈ pochází
od zku‰en˘ch chovatelÛ. Neradi
bychom na‰í fence u‰kodili. S na‰ím
veterináfiem máme také ty nejlep‰í
zku‰enosti. MÛÏete nám poradit? 

D. R., Karviná
Pfiedev‰ím si myslím, Ïe by bylo vhodné se
s urãit˘mi obavami, které cítíte pfii sou-
ãasném zpÛsobu léãby, obrátit pfiímo na
va‰eho veterinárního lékafie. Vzhledem
k tomu, Ïe to byl právû on, kdo jistû paci-
enta pfied zahájením léãby podrobnû vy-
‰etfioval, mÛÏe vám podrobnû vysvûtlit,
proã zvolil urãitou dávku léku s konkrétní
frekvencí podávání. Obecnû je tradováno,
Ïe v pfiípadech léãby epileptick˘ch zá-
chvatÛ je vhodné zahájit léãbu preparáty
s obsahem fenobarbitalu v dávce okolo 
5 miligramÛ na jeden kilogram hmotnos-
ti dvakrát dennû. S postupn˘m zlep‰ením
stavu se pfiibliÏnû v t˘denních odstupech
pfiechází na sníÏení dávky a roz‰ífiení in-
tervalÛ podávání léku. V nûkter˘ch pfiípa-
dech se stav zcela upraví a jiÏ není tfieba se
k léãbû vracet. Existují v‰ak i pacienti,
u kter˘ch se pfii sníÏení úãinné látky zá-
chvaty navrátí. V takov˘ch pfiípadech má
léãba dlouhodob˘ charakter a vyÏaduje
opakované vy‰etfiení biochemického pro-
filu krve, pfiedev‰ím s ohledem na kontro-
lu stavu jater. �
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Na va‰e dotazy odpovídá prof. MVDr. Z. Knotek, CSc.
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