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U osmiletého psa, kfiíÏence pudla
a kokr‰panûla, pozorujeme jiÏ
nûkolik t˘dnÛ nápadné zmûny na
zádi. Pes je velmi nervózní a stále
se ‰krabe zádí o v‰echny okolní
pfiedmûty. Obãas se i snaÏí svûdivé
místo kousat. Srst je v tomto místû
velmi fiídká a lze zde pohmatem
odhalit strupy. Pes je chován bûhem
t˘dne v domû v pfiedsíni a o víkendu
s námi jezdí na chatu. O jaké
onemocnûní se jedná? 

H. L., Pardubice
Na prvním místû pfiipadá v úvahu zable-
‰ení. Úporné svûdûní mohou vyvolat i dal-
‰í vnûj‰í parazité. Prvním krokem je proto
v podobn˘ch pfiípadech provedení dÛ-
kladného vy‰etfiení postiÏeného místa
vãetnû koÏního se‰krabu z více míst s ná-
sledn˘m mikroskopick˘m vy‰etfiením. Re-
nomovaní veterinární dermatologové nic-
ménû potvrzují, Ïe pomûrnû vysoké pro-
cento ektoparazitÛ uniká pfiímé detekci.
Na základû této zku‰enosti b˘vá doporu-
ãována léãba zamûfiená na likvidaci vnûj-
‰ích parazitÛ i bez pfiímého prÛkazu je-
jich pfiítomnosti. Tuto zásadu je vhodné
respektovat. Souãasnû lze na základû cy-
tologického vy‰etfiení biopsie kÛÏe po-
soudit charakter a rozsah po‰kození kÛÏe.
Popisované svûdûní mÛÏe b˘t totiÏ zpÛ-
sobeno i dal‰ími pfiíãinami – od bakteriál-
ních infekcí aÏ po karenci vybran˘ch mi-
nerálních látek. 

Platí je‰tû stále, Ïe pes by mûl
jeden den v t˘dnu hladovût? Na
vût‰inû obalÛ od krmiv pro psy 
jsou uvádûny doporuãené dávky
a frekvence krmení bûhem dne.
Îádné informace o pravidelné
hladovce v‰ak uvádûny nejsou. 
Jak˘ je vá‰ názor? 

P. T., Boskovice
Stfiídmost v pfiíjmu potravy je dobrá zása-
da, která platí nejen pro ãlovûka, ale téÏ
pro zvífiata chovaná v jeho péãi. Reálnou
skuteãností je, Ïe jedním z nejvût‰ích pro-
blémÛ v˘Ïivy je pfiekrmování s následnou
obezitou. Optimalizace v˘Ïivy psÛ se opí-
rá o pfiesnû vypracované tabulky, které re-

spektují rozdílné nároky jednotliv˘ch vû-
kov˘ch skupin i váhov˘ch kategorií. Tra-
dovaná jednodenní hladovka není v tûch-
to kalkulacích zahrnuta, a lze ji proto po-
vaÏovat spí‰e za minulost. Souãasn˘ trend
v˘Ïivy psÛ se opírá pfiedev‰ím o pravidel-
n˘ a rovnomûrnû rozloÏen˘ pfiíjem Ïivin
a energie. Nejedná se o striktní nafiízení,
spí‰e o doporuãení. Chovatel sám musí
do urãité míry zváÏit, zda bude pracovní
vytíÏení psa konkrétní den maximální,
nebo bude pfievaÏovat spí‰e odpoãinek.
Tyto zásady jsou respektovány pfiedev‰ím
v profesionálních chovech sluÏebních
psÛ. Nicménû i chovatel domácího maz-
líãka dobfie ví, Ïe napfiíklad pfied nároã-
nou cestou dopravním prostfiedkem
v horkém letním dni je nutné zajistit do-
stateãn˘ pfiíjem tekutin a krmení je vhod-
né omezit a zafiadit aÏ na odpolední ho-
diny. Pokud to situace vyÏaduje, lze zafia-
dit i jednodenní hladovku. Také v pfiípa-
dech nevolnosti má hladovka své opod-
statnûní a dÛraz je kladen pfiedev‰ím na
dotaci tekutin.

Chovám ãtyfii roky fenku nûmecké
dogy. Na levé tlapce jsme u ní
zjistili pevnou bulku velikosti asi 
2 cm na stopce. Bûhem konzultace
prostfiednictvím telefonu nám
veterinární lékafi doporuãil
chirurgické fie‰ení. Je to 
opravdu nutné? Bude muset 
pes podstoupit narkózu? 

V. C., PlzeÀ
Pfied operací lze provést je‰tû kontrolní
biopsii a histologické vy‰etfiení. Pfiesto lze
oãekávat, Ïe fie‰ení bude skuteãnû spoãí-
vat v chirurgickém odstranûní uvedeného
útvaru. Pfied zákrokem je vhodné zajistit
kompletní vy‰etfiení pacienta vãetnû he-
matologie, biochemie krevní plazmy
a kontrolního EKG. Na základû zji‰tûn˘ch
v˘sledkÛ bude operace probíhat pfii bez-
peãné a optimální variantû anestezie.
Vzhledem k lokalizaci útvaru a jeho ohra-
niãení není nutné povaÏovat plánovanou
operaci za sloÏitou.

Zajímalo by mne, zda je moÏné

vyfie‰it du‰nost mého psa. Chovám
tfiíletou fenku mopse a její d˘chání
je stále hor‰í. Pfii pohybu se mûní
v hlasité chrãení a sípání. Na
mezinárodní v˘stavû jsem byla
jedním zku‰en˘m chovatelem
upozornûna, Ïe du‰nost je u mopsÛ
ãast˘m problémem a Ïe si na to
musím zvyknout. Pfiesto bych své
fence ráda pomohla.

A. K., Tábor
S názorem zku‰eného chovatele lze sou-
hlasit jen do urãité míry. Mops, buldok,
francouzsk˘ buldoãek a pfiíbuzná plemena
psÛ jsou fiazeni do skupiny brachycefalic-
k˘ch plemen. Pod pojem brachycefalick˘
syndrom je zahrnován cel˘ komplex kom-
plikací anatomické stavby rÛzn˘ch úsekÛ
horních cest d˘chacích. Patfií sem jednak
v˘razné zúÏení volného prostoru mezi díl-
ãími pfiepáÏkami uvnitfi dutiny nosní, cí-
povité prodlouÏení zadního okraje mûk-
kého patra a kolaps stavby tracheálních
prstencÛ. Poslední dvû uvedené kompli-
kace lze do urãité míry fie‰it chirurgick˘m
zákrokem. Pfiesahující cíp mûkkého patra,
kter˘ zasahuje aÏ do vstupu trachey, lze fie-
‰it jeho odstranûním. Kolaps tracheální
architektury se fie‰í nápravou správného
postavení prstencÛ s vnûj‰í fixací nebo
vnitfiním vyztuÏením pomocí rozvinovací
trubiãky ze speciálního materiálu. Dfiíve
neÏ jsou tyto nároãné operace provádûny,
pfiedchází vÏdy dÛkladné vy‰etfiení paci-
enta. Cílem je na prvním místû upfiesnûní
diagnózy, neboÈ d˘chací potíÏe mohou b˘t
dÛsledkem selhání celé fiady jin˘ch systé-
mÛ. Souãasnû je tfieba objektivnû posou-
dit prognózu stavu a zhodnotit v‰echny
moÏné v˘hody i rizika plánovan˘ch ope-
rací. Souãástí takového pfiístupu je i la-
ryngoskopie a endoskopie horních cest
d˘chacích, pfiedev‰ím rinoskopie a trache-
oskopie. Tato vy‰etfiení provádíme rutinnû
na veterinární fakultû na Ïádost spolu-
pracujících lékafiÛ z veterinárních klinik
v âeské republice. �

Veterinární poradna
Na va‰e dotazy odpovídá prof. MVDr. Z. Knotek, CSc.
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