
rohlédla jsem Mí‰u dÛkladnûji. Ale
jeho srst vypadala stejnû hustá jako
jindy, o naháãi nemohlo b˘t ani

fieãi. „To asi bude jen v˘mûna srsti,“ po-
kou‰ela jsem se uklidnit majitelku, ale ta
zÛstávala skeptická: „V tuhle roãní do-
bu?“ Je pravda, Ïe díky moderním topicím
technologiím mívají v domácnostech Ïijí-
cí psi skuteãnû problémy se sv˘mi vnitfi-
ními hodinami, které pfiesnû nevûdí, kdy
je zrovna podzim a kdy zaãíná jaro, a je
tudíÏ ãas pro silnûj‰í nebo slab‰í srst. Pro-
to nejsou v˘jimkou psi, ktefií v prÛbûhu
celého roku pou‰tûjí znaãné mnoÏství
chlupÛ. Je vcelku pfiirozené a ve veteri-
nární praxi se s tím setkáváme ãasto, Ïe
majitele to zneklidÀuje, pfiikládají to

nedostatku

nûãeho. Neb˘vá zrovna lehké pfiesvûdãit
je o opaku, zvlá‰tû kdyÏ se u nich na pod-
laze povaluje spousta chlupÛ, které jsou
i na obleãení a vlastnû úplnû v‰ude. 
Abych rozãilenou majitelku uklidnila
(a to by také mûlo b˘t to první, co by mûli
udûlat v‰ichni lékafii), spoleãnû jsme zno-
vu peãlivû prohlédly a posoudily Mí‰ovu
srst. Byla hustá a nikde nemûla holá mís-
ta. „DÛleÏitûj‰í neÏ mnoÏství chlupÛ,
s nimiÏ musíte bojovat,“ vysvûtlovala
jsem „je pro zdraví zvífiete mnoÏství srsti,
která mu zbude na tûle. A teprve kdyÏ mu
nûkde zaãne prosvítat pod srstí kÛÏe
nebo nûkterá místa zaãnou b˘t úplnû
holá, lze to pokládat za váÏnûj‰í varová-
ní." Pfiirozenû neu‰kodí, kdyÏ se poohléd-
neme zpátky ‰est aÏ osm mûsícÛ a poku-
síme si vzpomenout, zda v té dobû
v Mí‰ovû Ïivotû nedo‰lo k nûjaké událos-
ti, která by mûla za následek pfieru‰ení

rÛstu srsti. Tak dlouho totiÏ trvá, neÏ se
uvolÀování kofiínkÛ chlupÛ projeví

jejich vypadáváním.

Neodehrála se pfied
osmi t˘dny nûjaká
dÛleÏitá událost?
Mohla by to b˘t tûÏká
infekce, nehoda, u fen
porod ‰tûÀat, psychick˘
stres nebo podávání

lékÛ. K niãemu z toho
v‰ak u Mí‰i nedo‰lo.

Vzhledem

k tomu, Ïe mûl srst hedvábnou a lesklou,
kÛÏi elastickou a bez ‰upinek a nebyly na
nûm patrné ani Ïádné jiné pfiíznaky one-
mocnûní jako tfieba malátnost, úbytek na
váze nebo náchylnost k infekãním nemo-
cím, mohla jsem s pravdûpodobností hra-
niãící s jistotou vylouãit také nedostateã-
nou ãinnost ‰títné Ïlázy. Pfii této
hormonální poru‰e velmi ãasto dochází
k problémÛm pfii v˘mûnû srsti. Projevuje
se lámav˘mi chlupy bez lesku, ztlu‰tûnou
kÛÏí a vût‰inou také naru‰en˘m dorÛstá-
ním srsti jakoÏ i hol˘mi místy na tûle.

Nedostatek nûãeho?
Pfiesto jsem majitelku je‰tû jednou
vyzpovídala, abych zjistila, zda její pes
netrpí nedostatkem nûãeho. Na mÛj
dotaz odpovûdûla, Ïe dostává vysoce
hodnotné hotové krmivo. „V takovém
pfiípadû lze jak˘koli nedostatek vylouãit,“
uklidÀovala jsem ji. Existují ov‰em závaÏ-
ná onemocnûní jakoÏ i poruchy trávicího
traktu, jeÏ mohou vést k tomu, Ïe jednot-
livé sloÏky potravy tûlo nedokáÏe ade-
kvátnû zpracovat. 

Nedostatek zinku 
zpÛsobuje lupy

Jednou z v˘Ïivov˘ch chyb, jeÏ
vyvolává vypadávání srsti, je

nedostateãné zásobování
stopov˘m prvkem zin-

kem. Pfii této poru‰e
by ov‰em byly ná-

padné tenké a svût-
lé chlupy po ce-

lém tûle. KÛÏe
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Rozãilená majitelka za
sebou do ordinace vtáhla
vzpouzejícího se kfiíÏence
nûmeckého ovãáka Mí‰u.
„Brzy z nûj bude naháã,“
stûÏovala si. „A mÛj vysavaã
asi zaãne stávkovat. Mí‰a
ztrácí tolik chlupÛ, Ïe to
nevyfie‰í ani luxování.
Nechybí mu nûco v potravû,
nebo co se s ním dûje?“

P
Padání chlupů

Pokud jsou
v srsti patrná
holá místa,
mÛÏe to
svûdãit
o parazitech 
nebo plísni
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by byla ‰upinkovitá a ztlu‰tûlá, barva srs-
ti by ztratila intenzitû. Jak uÏ jsme popsa-
li v souvislosti se zesílen˘m línáním:
u skuteãnû chorobn˘ch stavÛ pozoruje-
me kromû v‰ude poletujících chlupÛ na
srsti i kÛÏi, Ïe nûco není v pofiádku. Kro-
mû toho lze pfii nedostatku zinku oãeká-
vat dal‰í pfiíznaky, pfiedev‰ím ztrátu chu-
ti k jídlu, úbytek na váze a malátnost.
Navíc by se mohlo objevit i zvracení
a ‰patné hojení ran.

Nedostatek biotinu 
zpÛsobuje holá místa
Vitamin, kter˘ b˘vá s oblibou podáván
v souvislosti s problémy se srstí nebo
kÛÏí, je biotin. Nedostatek biotinu sku-
teãnû mÛÏe vyvolat ‰upinaté zánûty kÛÏe
a projevovat se hol˘mi místy bez srsti.
Také pfii nedostatku vitaminu B2 je jed-
ním z prvních symptomÛ suchá ‰upinka-
tá kÛÏe. V pfiípadû pochybností neu‰kodí
podávat pfiípravek obsahující biotin nebo
vitamin B2, pokud zároveÀ nepodáváme
vût‰í mnoÏství vitaminu A, D nebo E.
Zatímco ty mohou pfii pfiedávkování
v tûle vyvolat závaÏné poruchy, pfii zv˘‰e-
ném pfiísunu biotinu nebo vitaminu B2
nedochází k projevÛm otravy. Velmi vyso-
ké dodateãné dávky zinku v‰ak mohou za
urãit˘ch okolností vyvolávat nedostatek
jin˘ch stopov˘ch prvkÛ, k ãemuÏ v‰ak
u na‰ich psÛ dochází jen zcela v˘jimeãnû.
Podáváním pamlskÛ podporujících v˘-
mûnu srsti a obsahujících biotin a zinek
majitel nemÛÏe natropit ‰kodu. Pfiesto
samozfiejmû má smysl eventuální nápad-
né zmûny na kÛÏi ukázat veterinárnímu
lékafii, aby mohlo b˘t zavãas rozpoznáno
pfiípadné onemocnûní, které je za tyto
zmûny odpovûdné. Línání, které je zdale-
ka nejroz‰ífienûj‰í pfiíãinou padání chlu-
pÛ, v‰ak dodatkové preparáty nijak ovliv-
nit nedokáÏou. U psÛ, jejichÏ srst pÛsobí

zdrav˘m a nezmûnûn˘m dojmem, mÛÏe
majitel vycházet z toho, Ïe se jedná
o sezonní v˘mûnu srsti, pfii níÏ budou
vypadlé chlupy nahrazeny nov˘mi.

Klinická diagnóza 
veterinárního lékafie
V‰echno, co jsme si doposud fiekli, má
ov‰em jen málo spoleãného s veterinární
definicí padání srsti. Tento pojem pouÏí-
vají lékafii jen v pfiípadû, kdyÏ na srsti psa
skuteãnû jsou holá místa. Jen zfiídka se
jedná o mnoÏství lehce vytaÏiteln˘ch
nebo v bytû se povalujících chlupÛ, jako
tomu bylo v pfiípadû na‰í majitelky a její-
ho Mí‰i. Místo toho by holá místa, spoje-
ná pfiípadnû je‰tû s pocity svûdivosti u zví-
fiete, mûla vyvolat oprávnûnou otázku,
zda pes není napaden parazity - v úvahu
pfiicházejí roztoãi nebo alergie na blechy.
Jednotlivá oddûlená, vût‰inou kruhovitá
místa mohou poukazovat na v˘skyt koÏ-
ních plísní. Pokud je na tûchto místech
srst navíc zanícená, mÛÏe se jednat napfií-
klad o malé zranûní, v nûmÏ se usadily
bakterie. Jsou-li postiÏeny u‰i a obliãejová
ãást, pom˘‰lí veterináfi jako první na
demodikózu, pfiehnanou reakci imunitní-
ho systému nebo, pokud pes cestoval, na
nûkterou nemoc pfiivezenou z oblasti od
Stfiedozemního mofie. V úvahu pfiichází
i chronická otrava speciálním jedem na
potkany. Podstatnû ãastûji v‰ak dochází
k hormonálním poruchám, které s sebou
nesou i vypadávání srsti. To vût‰inou
postihuje pfiedev‰ím trup psa a vyskytuje
se symetricky na obou stranách tûla. Pro
„pravou“   ztrátu srsti tedy existuje mno-
ho moÏn˘ch pfiíãin, které musí vyhodno-
tit veterináfi. Z tohoto úhlu pohledu byla
majitelka nakonec je‰tû spokojená s tím,
Ïe její Mí‰a sice ztrácí chlupy, ale je na
hony vzdálen˘ váÏn˘m zdravotním pro-
blémÛm. Dr. K. SauerováFo
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Zdrav˘ pes
má lesklou
hustou srst
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