
aby toho nebylo dost, onemocnû-
ní otitis externa objeví zvûrolékafi
ãastokrát také u psÛ, ktefií ho nav-

‰tívili z jiného dÛvodu – napfiíklad pfii
rutinní prohlídce, která je spojena s oã-

kováním psÛ. Zánût zevního zvukovodu
tedy ãasto zÛstává majitelem psa neodha-
len! Vûdecké studie proto tvrdí, Ïe aÏ 20
procent psÛ pfiiveden˘ch do veterinár-
ních ordinací trpí zánûtem zevního zvu-
kovodu. PovaÏuji za dÛleÏité rozli‰ovat
„pfiíleÏitostn˘ zánût ucha“ od chronické-
ho zánûtu – a dÛvody vysvûtlím dále. 
Psí ucho vykazuje nûkolik zvlá‰tností,
které jsou charakteristické pro psa jako
Ïivoãi‰n˘ druh a které mají vliv na vznik
a prÛbûh zánûtÛ zvukovodu. Majitelé psÛ
si jen zfiídka pov‰imnou akutních zánûtÛ
u‰í, vût‰inou je zaznamenají aÏ v pokroãi-
lém stadiu. UváÏíme-li ãetnost pfiípadÛ,
kdy zánût u‰í psÛ zÛstane nepov‰imnut˘,
rozhodnû se vyplatí dobfie se seznámit
s klinick˘mi pfiíznaky zánûtu zevního

zvukovodu u psa, abychom je byli schop-
ni snadno rozpoznat. Akutní prÛbûh kaÏ-
dého onemocnûní totiÏ lze léãit s pod-
statnû pfiíznivûj‰í prognózou neÏ
chronickou formu nemoci. Zãervenání
zevního ucha je zpoãátku oãividné. Pes je
nápadn˘ tím, Ïe ãasto potfiásá hlavou.
Nepfiíjemn˘ zápach nebo nadmûrná tvor-
ba mazu, silné svûdûní nebo dokonce
bolestivost pfii doteku – to v‰echno by
mûly b˘t alarmující pfiíznaky. 
Pfiíãiny zánûtu zevního zvukovodu psÛ
jsou jiÏ dobfie prozkoumány a známy.
Z tohoto hlediska mají velk˘ v˘znam u‰ní
roztoãi. Jde pfieváÏnû o onemocnûní mla-
d˘ch psÛ. V typick˘ch pfiípadech mûl na-
paden˘ pes intenzivní kontakty s jin˘mi
psy nebo koãkami. Koãky b˘vají pomûrnû
ãasto napadeny a v jednotliv˘ch pfiípa-
dech b˘vají nosiãi i pfiena‰eãi u‰ních roz-
toãÛ ve svûtû mal˘ch zvífiat – a to i pfiesto,
Ïe se u nich Ïádné pfiíznaky neprojevují.
I mezi psy existují jedinci, ktefií jsou
schopni zvládnout men‰í mnoÏství roz-
toãÛ a neprojeví se u nich Ïádné pfiízna-
ky onemocnûní. Na druhou stranu je
ov‰em moÏné, Ïe u jin˘ch psÛ vyvolá aler-
gickou reakci jiÏ mal˘ poãet roztoãÛ
a tato alergická reakce zase mÛÏe u paci-
enta vyvolat zánût zevního zvukovodu.
V nûkter˘ch pfiípadech staãí pfiítomnost
pouh˘ch tfií (!) roztoãÛ. Alergie je vÛbec
jedním ze základních faktorÛ pfii vzniku
zánûtu zevního zvukovodu u psa. Atopie
(alergie na vdechované látky, napfiíklad
na roztoãe z domovního prachu, pyly,
plísnû apod.) jsou u psa nejãastûj‰í pfiíãi-
nou zánûtu zevního zvukovodu a hned za
nimi následují alergie na sloÏky potravy.
Atopie se vyskytují obvykle aÏ od ‰estého
mûsíce Ïivota, vzácnûji pak je‰tû po tfie-
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Nemoc zvaná otitis externa

ZÁNĚT ZEVNÍHO
zvukovodu

Predispoziãní faktory
● Nadmûrné osrstûní ucha – napfiíklad 

kokr‰panûl, pudl, teriéfii
● Vrozené stenózy – napfiíklad 

kokr‰panûl, rotvajler, ‰arpej
● Zavû‰ené u‰i – napfiíklad baset, 

kokr‰panûl
● Polypy, tumory – novotvary 

v uchu zuÏující zvukovod
● Macerace – napfiíklad u‰i plavcÛ
● Klima – vlhké a teplé oblasti
● Neodborná léãba a úprava – podráÏdûní 

A

Chlupy odstranûné z ucha
dlouhosrstého jezevãíky

Otodectes cynotis – jiÏ mal˘ poãet
jedincÛ tohoto roztoãe zpÛsobí obtíÏe

Zavû‰ené u‰i
a nadmûrné
osrstûní
zvukovodu
sniÏují
vûtrání

Zánût zevního zvukovodu bûÏnû naz˘van˘ „zánût ucha„“ se
u psÛ vyskytuje velmi ãasto. Napfiíklad kaÏd˘ sedm˘ pes ve
veterinární ordinaci se objeví proto, Ïe trpí zánûtem zevního
zvukovodu, coÏ je nemoc odbornû zvaná otitis externa.
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tím nebo ãtvrtém roce Ïivota psa. A jako
vÏdy platí, Ïe v˘jimky jen potvrzují pravi-
dlo a vyskytují se zejména po pfiestûhová-
ní do vzdálen˘ch míst s jin˘m profilem
alergenÛ. Alergie na potraviny / nesná-
‰enlivost urãit˘ch sloÏek potravy mohou
vzniknout kdykoliv, i po dlouhém zkrmo-
vání pfiíslu‰né bílkoviny v potravû; vût‰i-
nou se ale objevují jiÏ pfied ‰est˘m mûsí-
cem Ïivota psa. Pak se ãasto vyvine zánût
zevního zvukovodu, kter˘ b˘vá zpoãátku
jen jednostrann˘. Zánût zevního zvuko-
vodu vyvolan˘ alergií na potraviny /
nesná‰enlivostí sloÏek potravy pfied
‰est˘m mûsícem vûku diagnostikujeme ve
veterinárních ordinacích pomûrnû ãasto.
Atopie se v tomto vûku prakticky je‰tû
nevyskytují, takÏe se nabízí pfiinejmen‰ím
zmûna sloÏení potravy a je tfieba zvaÏovat
podávání hypoalergenního krmení. 
Kontaktní alergie jakoÏto pfiíãina zánûtu
zevního zvukovodu jsou spí‰e vzácné,
alergen b˘vá zpravidla souãástí nûkteré-
ho léku – napfiíklad u‰ní masti. Cizí tûlesa
v uchu mají spí‰e sezonní v˘znam. Do u‰í
psÛ pronikají pfiedev‰ím v letních a pod-
zimních mûsících osiny obilovin. Na
obrázku 3 je vyznaãena taková osina.
Zpûtné háãky na plevách jsou uspofiádá-
ny tak, Ïe se osina s kaÏd˘m zatfiesením
ucha posune hloubûji, aÏ nakonec narazí
na bubínek, coÏ je velmi bolestivé. Tento
problém vyfie‰í pinzeta v rukou zvûrolé-
kafie, ale pfii zákroku b˘vá ãastokrát tfieba
psa hluboce zklidnit. Nûktefií psi mívají
zdánlivû bezdÛvodnû „u‰i s vût‰ím mnoÏ-
stvím mazu“, které mají sklon pomûrnû
brzy k zánûtÛm. V uchu se vytváfií pfiíli‰
mnoho u‰ního mazu a ten se usazuje ve
zvukovodu. Dal‰ím faktorem, kter˘ celou
záleÏitost je‰tû ztûÏuje, je typická zvlá‰t-
nost psího ucha – silné osrstûní zevního

zvukovodu. To je u rÛzn˘ch plemen velmi
odli‰né, tfieba pudlové mají velmi hustou
srst v uchu. Pokud tyto okolnosti pfietû-
Ïují mechanismus samoãi‰tûní ucha,
mÛÏe b˘t následkem zánût. V takov˘ch
pfiípadech mohou b˘t pfiíãinou zánûtu
zevního zvukovodu také hormonální
poruchy. Zánût zevního zvukovodu se
velmi ãasto vyvine také v dÛsledku nedo-
stateãné funkce ‰títné Ïlázy nebo nad-
mûrné funkce nadledvinek.
Existují nejen faktory, které mají vliv na
vznik zánûtu zevního zvukovodu u psa,
ukázalo se také, Ïe dal‰í okolnosti mohou
podpofiit vznik této nemoci. Hovofiíme
v této souvislosti o predispoziãních fak-
torech. Zavû‰ené u‰i a nadmûrné osrstûní
zvukovodu sniÏují vûtrání stejnû úãinnû
jako obecné zúÏení zvukovodu. Na obráz-
ku jsou v‰echny chlupy, které byly odstra-
nûny z ucha jezevãíka. Zvlá‰tní v˘znam
má podráÏdûní ucha, které mÛÏe b˘t
vyvoláno neopatrn˘m „trimováním“ 
vnitfiní strany u‰í, pouÏíváním past
k odstranûní srsti, roztoky s obsahem
alkoholu apod. Sem patfií také ãi‰tûní u‰í
pomocí vatov˘ch tyãinek.
Kdo mûl jiÏ co do ãinûní se psem, kter˘
trpûl zánûtem zevního zvukovodu 
(a pravdûpodobnû se s touto nemocí set-
kali tak ãi tak v‰ichni ãtenáfii tohoto ãaso-
pisu), bude se po pfieãtení pfiedchozích
odstavcÛ pravdûpodobnû podivovat, proã
vlastnû dostal k aplikaci do ucha psa lék
s obsahem antibiotik. Jakou roli hrají

pÛvodci infekãních onemocnûní? Ve sku-
teãnosti existují okolnosti, které udrÏují
zánût zevního zvukovodu, takÏe se samo-
volnû nevyléãí. Vût‰inou je lze potlaãit
úspû‰nû pomocí léku zamûfieného na
potírání pÛvodcÛ onemocnûní. Bakterie,
které udrÏují zánût zevního zvukovodu,
nejsou nakaÏlivé. Vût‰inou jde o choro-
boplodné zárodky, které jsou bûÏnû na
tûle psa, ale v pfiípadû fungující obrany-
schopnosti organismu zÛstávají pod kon-
trolou. Pfiíãiny a predispoziãní faktory
v‰ak naru‰í rovnováhu organismu nato-
lik, Ïe se kvasinky, bakterie nebo obû tyto
formy zaãnou rázem rozmnoÏovat, získa-
jí pfievahu – a mohou zánût zevního zvu-
kovodu trvale udrÏovat. DÛleÏit˘ je tedy
ten detail, Ïe bakterie a kvasinky zánût
zevního zvukovodu nezpÛsobují, ale
povaÏujeme je za faktory, které toto one-
mocnûní udrÏují, a proto proti nim musí-
me bojovat. 
Chci velmi jasnû zopakovat, Ïe pfiíleÏi-
tostn˘ zánût zvukovodu mÛÏeme povaÏo-
vat za náhodnou nebo vzácnou událost.
Lokální léãba antibiotiky zamûfiená proti
pÛvodcÛm infekãních onemocnûní by
mûla staãit. KoneckoncÛ právû tyto cho-
roboplodné zárodky udrÏují v uchu
zánût, a proto musí b˘t odstranûny.
JestliÏe tento postup nevede k cíli, zna-
mená to první krok k chronickému one-
mocnûní. Pak se doporuãuje provést
dÛkladnou diagnózu a zohlednit v‰echny
známé faktory. 
Doufám, Ïe jsme zde v krátkosti uvedli
krátk˘ nástin sloÏitosti zánûtu zevního
zvukovodu u psÛ. M˘m cílem bylo pfii-
spût k porozumûní zpÛsobu vzniku one-
mocnûní otitis externa a poukázat na
moÏnosti fie‰ení. I zdánlivû beznadûjné
pfiípady mají dobré vyhlídky na vyléãení,
pokud bude provedena dÛkladná dia-
gnostika. dr. W. O.

Pfii závaÏném onemocnûní mÛÏe
ãást vnûj‰ího ucha odumfiít
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Nemoc zvaná otitis externa

Pfiíãiny zánûtu zvukovodu
EKTOPARAZITI
Otodectes cynotis – u‰ní roztoã
Sarcoptes spp – pra‰ivina psa
Demodex spp – demodikóza
Cheiletiella spp – roztoãi cheiletiella
Neothrombicula – svilu‰ka
Bodnutí hmyzem

CIZÍ TùLESA V UCHU
Endogenní tûlesa v uchu
Exogenní cizí tûlesa osiny

HYPERSENZITIVITA 
Atopie
Alergie na sloÏky potravy
Kontaktní alergie
Alergie na ble‰í kousnutí

PORUCHY KERATINIZACE 
Primární serborrhoe – napfiíklad
u kokr‰panûla
Hypothyreóza – Nedostateãná 
funkce ‰títné Ïlázy 
Porucha sexuálních hormonÛ 
– hyperestrogenismus, Hormonálnû aktivní
Nádory pohlavních orgánÛ

IMUNOPATIE 
RÛzná autoimunitní onemocnûní 
(velmi vzácnû)
Reakce na léky (vzácnû)

Faktory podporující
udrÏení zánûtu
● Kvasinky – Malassezia spp
● Bakterie – koky, pseudomonády, 

proteus, E. coli apod.
● Patologické zmûny – otoky, ztvrdnutí 

tkání, Nadmûrn˘ v˘voj mazov˘ch Ïláz 
v zevním zvukovodu, Nekrózy

● Otitis media – Zánût stfiedního ucha

Chlupy slepené u‰ním
mazem dráÏdí zvukovod
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