
es, u nûhoÏ je podezfiení na torzi
ãili obrácení Ïaludku, musí b˘t
neprodlenû dopraven k veterinár-

nímu lékafii. Toto onemocnûní, které bez-
prostfiednû ohroÏuje Ïivot, nejãastûji po-
stihuje star‰í psy (pfiibliÏnû od 5 let)
stfiedních a velk˘ch plemen s hlubok˘m
hrudním ko‰em a ochabl˘mi tkánûmi,

a pfiedev‰ím takové psy, ktefií jsou krme-
ni jen jednou dennû. Psy, ktefií mají svou
denní dávku rozdûlenu do nejménû dvou
porcí, postihne torze Ïaludku ménû ãas-
to. Pokud je diagnostikována torze
Ïaludku, musí b˘t nezbytnû provedena
operace, coÏ ov‰em - v závislosti na stavu
postiÏeného zvífiete - není vÏdy moÏné

a mnohdy konãí smrtí. Úmrtnost na tor-
zi Ïaludku je velmi vysoká, bûhem prv-
ních sedmi dnÛ po stanovení diagnózy
umírá témûfi jedna ãtvrtina postiÏen˘ch
zvífiat. PfiibliÏnû polovina psÛ uhyne dfií-
ve, neÏ vÛbec dojde k léãbû. âím hor‰í je
celkov˘ zdravotní stav po pfiíjezdu k vete-
rinárnímu lékafii, tím men‰í je ‰ance na
pfieÏití. Témûfi 60 procent v‰ech pfiípadÛ
se odehrává v noci.

Majitelé nûmeck˘ch dog, pozor!
Zvlá‰tû ãasto jsou postiÏeny nûmecké
dogy. Více neÏ polovinu z nich s velkou
pravdûpodobností postihne torze Ïalud-
ku a témûfi ãtvrtina pak onemocnûní
nepfieÏije. Pfii torzi Ïaludku hrají velkou
roli také genetické aspekty. Psi, ktefií one-
mocnûli torzí Ïaludku (nebo pokud to
postihlo jejich pfiíbuzné prvního stupnû),
by se nemûli dále pouÏívat do chovu.
Pfiesnou pfiíãinu torze Ïaludku se dosud
nepodafiilo objasnit. UvaÏuje se o tom, Ïe
vliv má 
● RoztaÏení Ïaludku v dÛsledku 
pfiíjmu velkého mnoÏství potravy
(krmení jednou dennû) a navíc
ochabnutí tkání ve stáfií.
● Rozvoj plynÛ v Ïaludku 
s následn˘m pfievrácením.
● Pohyb po jídle a následné obrácení
naplnûného kmitajícího Ïaludku.

Zvracení, po nûmÏ 
ochabuje krevní obûh
Typick˘m projevem torze Ïaludku je zvra-
cení, které nemá za dÛsledek vyzvracení
obsahu Ïaludku; zpravidla pes ze sebe
dostane jen malé mnoÏství tekutého ‰le-
mu. Zpoãátku psi projevují neklid, kter˘
pozdûji pfiechází do apatie, protoÏe krev-
ní obûh uÏ nespolupracuje. V dÛsledku
pfievrácení Ïaludku se otoãí velké cévy
a slezina, takÏe dochází k extrémnímu
zatíÏení krevního obûhu. V dÛsledku
toho ãasto pfiichází ‰ok bezprostfiednû
ohroÏující Ïivot a poruchy srdeãního ryt-
mu. Tyto poruchy rytmu jsou obzvlá‰tû
obávané, takÏe po urãení diagnózy „torze
Ïaludku" je nejprve odlehãeno Ïaludku
(punkcí prostfiednictvím kanyly) a jsou
léãeny poruchy srdeãního rytmu. Ná-
sleduje pfiívod tekutin Ïilním katétrem;
teprve kdyÏ se podafií krevní obûh stabili-
zovat, mÛÏe dojít k operaci. Pfii operaci se
Ïaludek vyprázdní a uvede se zpátky do
normální polohy a pevnû se pfii‰ije buì
k ÏebrÛm, nebo k bfii‰ní stûnû. Po opera-
ci trvá je‰tû cca 3 dny nebezpeãí, Ïe u psa
opûtovnû nastanou poruchy srdeãního
rytmu, které pfiípadnû mohou b˘t smrtel-
né. Pokud se rána dobfie zahojí, mÛÏe
pacient dále vést naprosto normální
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Správn˘ zpÛsob krmení jako prevence smrtelného nebezpeãí 

TORZE žaludku
Torze Ïaludku je u psÛ v USA druhou nejãastûj‰í pfiíãinou
úhynu hned po rakovinû. V poslední dobû byl zaznamenán
v˘razn˘ nárÛst pfiípadÛ; dÛvody jsou zatím neznámé. 

Zvlá‰tû ãasto jsou postiÏeny
nûmecké dogy. Více neÏ polovinu
z nich s velkou pravdûpodobností
postihne torze Ïaludku a témûfi
ãtvrtina pak onemocnûní nepfieÏije.
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Ïivot. BohuÏel v‰ak znovu mÛÏe dojít
k tomu, Ïe nastane opakovaná torze
Ïaludku. S provedenou operací klesá rizi-
ko opûtovné torze na 4,3 procenta, zatím-
co neoperovaní psi trpí na opûtovnou
torzi z cca 66 procent. Úmrtnost pfii opa-
kovan˘ch torzích je vût‰í neÏ 80 procent. 

Jednou dennû? Hrozí 
smrtelné riziko... 
V USA se vûdci intenzivnû zab˘vali téma-
tem torze Ïaludku a jeho pfiíãinami
a nyní zvefiejnili první v˘sledky k riziko-
v˘m faktorÛm zpÛsoben˘m v˘Ïivou. Zdá
se, Ïe v˘znamnou roli zde hraje poãet
denních krmn˘ch dávek. Ménû dávek

zfiejmû riziko torze zvy‰uje. Vût‰í mnoÏ-
ství v dávce zdvojnásobuje riziko torze
Ïaludku, a to nezávisle na mnoÏství
dávek dennû. Nejvût‰í riziko je u velk˘ch
a obfiích plemen, pokud by byla krmena
velk˘m mnoÏství potravy jen jednou
dennû. Zvlá‰tû ohroÏená jsou obfií ple-
mena (nad 45 kilogramÛ). Tady riziko
stoupá na trojnásobek.

Riziko: pfiíli‰ tûÏk˘ 
Ïaludek a pfiíli‰ nízká váha
Zdá se, Ïe jedna velká dávka dennû roz‰i-
fiuje a ztûÏuje Ïaludek, coÏ se v prÛbûhu
ãasu projeví roztaÏením vazÛ. Vazy psÛ,
ktefií prodûlali torzi, jsou popisovány jako
v˘raznû del‰í neÏ u zdrav˘ch psÛ. 
PodvyÏivení psi, ktefií v prvním roce Ïivo-
ta prodûlali nûjaké tûÏké nebo chronické
onemocnûní, jsou ohroÏeni v˘raznû více.
Z toho v‰ak nelze vyvozovat, zda se jed-
ná o pfiíãinu, nebo zda je tu jiná hlavní
pfiíãina tohoto onemocnûní, která nako-
nec vede k torzi.
Zdá se, Ïe zv˘‰ené misky s potravou rizi-
ko je‰tû zvy‰ují. Naproti tomu namáãení
suchého krmiva nemá ani pozitivní, ani
negativní úãinky. 

Dal‰í poznatek: vy‰‰ímu riziku jsou vysta-
veni psi, ktefií dostávají jen jeden druh
potravy. Studie provedená na irsk˘ch
setrech prokázala, Ïe psi, ktefií dostávali
jen jeden druh krmení, byli vystaveni tfii-
krát vy‰‰ímu riziku torze Ïaludku neÏ
kontrolní skupina, jeÏ byla krmena smûsí
rÛzn˘ch druhÛ. Souvislost mezi zv˘‰e-
n˘m pfiívodem cukrÛ a torzí Ïaludku
nebyla prokázána. dr. Astrid Heinlové
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Správn˘ zpÛsob krmení jako prevence smrtelného nebezpeãí 

Shrnutí:
V˘sledky potvrzují správnost bûÏného
doporuãení podávat psÛm místo
jedné velké dávky dvû aÏ tfii men‰í
v prÛbûhu dne jako vhodnou 
prevenci torze Ïaludku. 
Krmení minimálnû dvakrát dennû 
sice není zárukou, Ïe pes nikdy
nebude postiÏen torzí, ale toto
opatfiení riziko v˘raznû sniÏuje.

„Pokud je
diagnostikována

torze žaludku,
musí být
nezbytně

provedena
operace.“

I NZERCE

• Potřebujete mít svého psa pod kontrolou? 
• Chcete jej cvičit, vychovávat, odnaučit některým jeho zlozvykům? 
• Máte doma tuláka nebo zahradníka s oblibou hospodařícího 

na Vašich záhonech či plavce milujícího koupání ve Vašem bazénu 
a chcete ho to odnaučit? 

Pak právě naše nabídka elektronických obojků 
za bezkonkurenční ceny je to pravé pro Vás!

Výcvikové elektronické obojky pro psy

d–mute
elektronický obojek proti štekání

d–fence
elektronický neviditelný plot

d–control
elektronický výcvikový obojek

ˆ

Výcvikové elektronické obojky pro psy

Více informací na www.dogtrace.com nebo na adrese:

VNT electronics s.r.o. • Smetanovo nám. 104 • 570 01 Litomyšl • Czech Republic
tel.: +420 731 441 541, +420 461 619 768 • fax: +420 461 619 769
e-mail: obchod@dogtrace.com
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