
Pfied mûsícem jsme ztratili na‰i
‰estiletou fenku anglického setra.
Její zdravotní stav se postupnû
zhor‰oval asi t˘den, nakonec jsme
museli vyhledat pohotovost na
veterinární klinice. Tam byla 
na‰e fenka dokonce ihned
hospitalizována. BohuÏel druh˘ den
jsme obdrÏeli zprávu, Ïe jiÏ neÏije.
O‰etfiující veterináfi nám oznámil, Ïe
se jednalo o prudké zhor‰ení
vleklého onemocnûní, které zfiejmû
del‰í dobu zcela unikalo na‰í
pozornosti. Pravda je, Ïe minimálnû
t˘den nechtûla moc chodit, hodnû
pila a nemûla zájem o nabízené
kvalitní krmivo. Vût‰inu dní jen
prospala. Za vlastní pfiíãinu ztráty
na‰í fenky oznaãil veterináfi poruchu
ve sráÏení krve. MÛÏete nám
vysvûtlit, jak k tomu mohlo dojít?
Psy chováme zásadnû v domû,
otravu jedem mÛÏeme zcela urãitû
vylouãit. A. L., Pardubice
S nejvût‰í pravdûpodobností se jednalo
o závaÏn˘ stav, kter˘ b˘vá ve veterinární
medicínû oznaãován jako syndrom DIC.
Intoxikace látkami, které naru‰ují proces
sráÏení krve, jsou jen jednou z moÏn˘ch
pfiíãin. Zkratka DIC znamená diseminova-
ná intravaskulární koagulopatie. V pfiekla-
du by bylo moÏno pouÏít termín roztrou-
‰en˘ proces naru‰eného sráÏení krve uv-
nitfi cévního fieãi‰tû. Tento stav se vyskytu-
je v souvislosti s rÛstem nûkter˘ch nádo-
rov˘ch onemocnûní asociovan˘ch s krev-
ním fieãi‰tûm (hemangiosarkom), pfiítom-
ností parazitÛ v krevním obûhu (dirofilari-
óza), pfii hemolytické anémii imunologické
povahy, zánûtliv˘ch onemocnûních a celé
skupinû onemocnûní, které vyvolávají ‰o-
kov˘ stav. Pod vlivem mediátorÛ zánûtlivé
reakce a dal‰ích vnitfiních podnûtÛ dochá-
zí v cévách pacienta k vychytávání krev-
ních destiãek a postupnému vyãerpávání
sráÏecích faktorÛ. Nastává situace, pfii kte-
ré hrozí po‰kození vnitfiní stavby cév a ne-
fyziologická aktivace destiãek. DÛsledkem

je omezená schopnost sráÏení krve spoje-
ná s fibrinol˘zou. V cévách se uvolÀují lát-
ky, které omezují pfiísun kyslíku do jednot-
liv˘ch tkání. Tím je váÏnû ohroÏen v pod-
statû cel˘ organismus pacienta, neboÈ ne-
bezpeãn˘ stav hypoxie postihuje v‰echny
dÛleÏité orgány a selhává ãinnost srdce,
ledvin i jater. Zcela zásadnû je naru‰ena
koordinaãní funkce centrálního nervového
systému, pfiedev‰ím mozku. V okamÏiku,
kdy jsou klinické projevy DIC evidentní,
laboratorní vy‰etfiovací metody mohou od-
halit sníÏení pfiítomnosti sráÏecích faktorÛ
krve, napfiíklad hladiny fibrinogenu, pro-
dlouÏení protrombinového ãasu a dal‰ích.
Zji‰Èovány jsou regenerativní anémie, vy-
soké hladinu hemoglobinu a jeho meta-
bolitÛ v krvi, pfiítomnost fragmentÛ ãerve-
n˘ch krvinek a v˘razn˘ posun v zastoupe-
ní mlad˘ch forem leukocytÛ. Zv˘‰ená kon-
centrace bilirubinu v krvi mÛÏe b˘t do-
provázena jeho zv˘‰enou pfiítomností
i v moãi, která tak mûní charakter zbarvení
(hnûdá moã, bilirubinurie). Pacient s DIC
se nachází v kritickém stavu ohroÏení Ïi-
vota a vyÏaduje okamÏitou hospitalizaci
s bezprostfiedním zahájením intenzivní
léãby. Je uskuteãnûna transfuze krve a v ‰e-
trn˘ch terapeutick˘ch dávkách je podáván
heparin. Heparin je v závislosti na aktuál-
ním stavu pacienta aplikován dvakrát den-
nû od nejniÏ‰ích dávek 5 aÏ 10 mezinárod-
ních jednotek na kilogram hmotnosti do
podkoÏí aÏ po vysoké nitroÏilní dávky (750
aÏ 1000 m.j./kg). Soustavnû jsou vyhodno-
covány sráÏecí faktory, krevní obraz, bio-
chemick˘ profil krve a parametry acidoba-
zické rovnováhy. Souãástí léãby je konti-
nuální infuze, která podporuje funkci led-
vin, zaji‰Èuje rehydrataci organismu
a umoÏÀuje i pfiísun potfiebn˘ch Ïivin
a energie. JelikoÏ naru‰uje stav DIC efek-
tivní cirkulaci krve, hrozí u pacienta i pod-
chlazení. Proto je tfieba umístit psa do vy-
hfiívaného boxu, nejlépe i se zv˘‰en˘m pfií-
sunem kyslíku. Pokud se podafií zvládnout
kritické období 24 aÏ 48 hodin, lze oãeká-
vat postupné zlep‰ení. Transfuze krve jsou
nahrazeny infuzními roztoky a protisráÏli-
vé léky jsou podávány jen do podkoÏí.
V praxi se stav oznaãovan˘ jako DIC vy-

skytuje pfii váÏn˘ch poranûních (úraz zpÛ-
soben˘ dopravními prostfiedky, pádem),
pfii nesprávnû provádûném pfieru‰ení gra-
vidity hormonálními preparáty, v souvis-
losti s nezvládnutím infekce (septické sta-
vy) a pfii zánûtliv˘ch stavech dûlohy (pyo-
metra). S pfiihlédnutím k uveden˘m zdra-
votním komplikacím mohly b˘t s nejvût‰í
pravdûpodobností dÛvodem ztráty fenky
právû sepse nebo pyometra.

Veterinární lékafi pfiedepsal mému
psovi antibiotika, konkrétnû
amoxycilin v tabletách, dvakrát
dennû. Jak mám postupovat, 
kdyÏ potfiebuji se psem cestovat
automobilem? Pohyb auta mu totiÏ
nedûlá dobfie, a proto ho nikdy pfied
cestou nekrmíme. Nechci mu ani
dávat samotné tablety, aby je
bûhem cesty nezvrátil. MÛÏeme
jednu polodenní dávku vynechat,
nebo zmûnit reÏim léãby? 

P. I., F. Láznû
Tablety urãené pro veterinární praxi vût‰i-
nou obsahují amoxycilin klavulanát. Amo-
xycilin je velmi úãinné ‰irokospektrální
antibiotikum vhodné pro léãbu celé fiady
infekãních onemocnûní. S úspûchem b˘vá
pouÏíván pfii závaÏn˘ch koÏních infekcích
(pyodermiích) i onemocnûních respiraã-
ního, trávicího a moãového traktu u psÛ
vyvolan˘ch napfiíklad bakteriemi rodu
Bordetella, Corynebacterium, Klebsiella,
Salmonella, Staphylococcus, Streptococ-
cus, Pasteurella nebo Proteus. Základní
dávka je 12,5 mg/kg hmotnosti, dvakrát
dennû po dobu jednoho t˘dne. Pfii tûÏk˘ch
infekcích d˘chacích cest lze doporuãit
dvojnásobnou dávku. Del‰í léãba se do-
poruãuje pfii chronick˘ch dermatitidách
a infekcích moãového mûch˘fie (aÏ tfii t˘d-
ny). Tablety jsou podávány po dvanácti
hodinách, samostatnû nebo v men‰ím ob-
jemu oblíbeného krmiva. Pokud se chystá-
te na krat‰í cestu, nebude problém ranní
dávku aplikovat v˘jimeãnû aÏ po pfiíjezdu.
Pokud by byla celková doba jízdy del‰í neÏ
‰est hodin (pozor na zaji‰tûní nutn˘ch
pfiestávek), je vhodné aplikovat tabletu 
2 aÏ 3 hodiny pfied zahájením cesty. �
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