
o jsou to spojivky? Jako spojivky
oznaãujeme sliznici, jeÏ pokr˘vá
vnitfiní stranu víãek, tedy tu,

která pfiiléhá k oãní bulvû. Kromû
toho sahá spolu s bûlimou aÏ
k rohovce – tedy aÏ k prÛhledné ãásti
vnûj‰ího oka, jíÏ svûtlo dopadá na
panenku. U psÛ je nápadná velká
spojivková fiasa, jíÏ se fiíká mÏurka
nebo „tfietí víãko“. Je umístûno
v koutku oãí pfiiléhajícímu k nosu a je
ho moÏno spatfiit, jak se pfietahuje
pfies pfiední plochu oãní bulvy. To se
dûje napfiíklad ve chvíli, kdyÏ je pes
velmi ospal˘ a oãi se mu zpola
zavírají. Spojivky slouÏí ke zvlhãování
rohovky, kdyÏ se po ní pfii kaÏdém
zavfiení oãí rozdûlují slzy. 
Kromû toho ve sliznici mají 
zakonãení v˘vody slzn˘ch Ïláz.

Indikátor nemocí
Kromû moÏn˘ch zánûtÛ spojivek
samotn˘ch má veterináfi je‰tû dal‰í
dobr˘ dÛvod pro to, aby spojivkám
vûnoval zv˘‰enou pozornost. Je to
tenká, dobfie prokrvená blána, která
neobsahuje pigment. To umoÏÀuje
pozorovateli zjistit stav prokrvení
tûlesn˘ch tkání. Snadno se podle nich
pozná chudokrevnost nebo ‰okov˘ stav.
V obou pfiípadech jindy rÛÏová sliznice
zbledne nebo dokonce úplnû zbûlá.
Dobfie zde lze rozpoznat také Ïluté
zbarvení, jeÏ poukazuje na poruchu
funkce jater. DÛkladná prohlídka sliznic
je proto u psa mimofiádnû dÛleÏitá,
protoÏe jinak je jeho kÛÏe osrstûná
a pigmentovaná, coÏ vyluãuje
zhodnocení stavu zpÛsobem, na 
nûjÏ jsme zvyklí od ãlovûka 
(„VÏdyÈ vypadá úplnû bíle!“). 

Hlavní pfiíznak: zarudlé oko
Ale zpût k zarudlému slzícímu oku.
V nejjednodu‰‰ím pfiípadû, jenÏ je také
nejpravdûpodobnûj‰í, b˘vá pfiíãinou
zánût spojivek. Jako moÏná pfiíãina
pfiichází v úvahu v‰echno, co mohlo
nûjak˘m zpÛsobem podráÏdit sliznici:
vítr, prach, bakterie, viry nebo cizí
tûlesa. KdyÏ pes za jízdy vystrkuje hlavu
z auta a dal‰ího dne ho zaãne trápit
zánût spojivek, zvan˘ téÏ konjunktivitis,
je diagnóza jasná. Ve v‰ech ostatních
pfiípadech je ov‰em dÛleÏité, aby
veterináfi zjistil skuteãnou pfiíãinu.
Pokud totiÏ ve spojivkách je zabodnuté
cizí tûleso, tfieba trn nebo kamínek,
Ïádná oãní kapka na svûtû s tím nic
nezmÛÏe. Aby si veterináfi byl skuteãnû
jist˘, Ïe pfiíãinou zánûtu spojivek není
cizí tûleso, musí se za pomoci speciální
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Když slzí oči...
Slzící oko a více nebo ménû v˘razné zarudnutí
vnitfiní strany víãek poukazují na zánût spojivek. 
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pinzety podívat i za tfietí víãko. To jde
pouze tehdy, pokud se oko pfiedtím na
povrchu umrtví prostfiednictvím
speciálních kapek. Ale ani víãko ohnuté
dovnitfi nebo fiasy zarÛstající z okraje
víãka pfiíli‰ dovnitfi nesmûjí uniknout
lékafiovû pozornosti. Stejnû jako cizí
tûleso totiÏ mohou dráÏdit oko, které
pak na situaci reaguje zánûtem. 

Viry a bakterie...
Kromû podráÏdûní cizím tûlesy nebo
infekcemi mohou zánût spojivek
zpÛsobovat také alergické reakce. Jejich
diagnostikování si mÛÏe za urãit˘ch
okolností Ïádat témûfi detektivní
schopnosti. Pes mÛÏe zároveÀ také
k˘chat nebo ho mÛÏe svûdit ucho
v místû pfiiléhajícím k hlavû ãi mezi
prsty... Na stopu mohou majitele
a veterináfie pfiivést také ãasové
souvislosti napfiíklad s kontaktem
s urãit˘mi rostlinami. V˘tok 
z oãí pfii alergickém zánûtu 
spojivek je ãist˘, ne hnisav˘.

Vfiídky na spojivkách
Zvlá‰tû u mlad˘ch psÛ velmi ãasté
onemocnûní je konjunktivis
follicularis. Tento odborn˘ pojem
vlastnû jen popisuje skuteãnost, 
Ïe na spojivkách spodního i vrchního
víãka i tfietího víãka se tvofií vfiídky. 
Ty pfii kaÏdém mrknutí ‰krábou
rohovku, dráÏdí ji a vedou 
k v˘‰e uveden˘m symptomÛm. 
KdyÏ se díváme na vnitfiní stranu
tfietího víãka, v pokroãilém stadiu
vypadá jako povrch maliny. Pfiesná
pfiíãina tohoto onemocnûní doposud
není známa. Pfiedpokládá se podíl
herpesviru. Onemocnûní pfiekvapivû
nepostihuje dospûlé psy, ale jedná se
o typick˘ problém mlad˘ch zvífiat.
Léãba oãními kapkami a mastmi
pfiiná‰í vût‰inou jen krátkodob˘
úspûch, protoÏe vfiídky zÛstávají,
a kdyÏ pfiestaneme podávat

medikamenty, zase nabobtnají. Proto
se vût‰inou provádí pfiibliÏnû ve stáfií
jednoho roku – pfii dfiívûj‰í léãbû
dochází ãasto k recidivû - k odstranûní
vfiídkÛ. Se‰krábnou se ostr˘m
nástrojem, pes je pfii zákroku
v krátkodobé narkóze. V první chvíli
po zákroku pfiirozenû následuje je‰tû
v˘raznûj‰í zánût. Nyní je skuteãnû
nezbytné s absolutní dÛsledností
podávat léky do oãí, protoÏe teprve 
teì mohou pÛsobit v‰ude tam, kde je
potfieba. Pfiedtím nebyly schopny
proniknout do vfiídkÛ, a proto s nimi
nebyly schopné efektivnû bojovat. 

Jiné diagnózy a komplikace
I kdyÏ vût‰inou jsou nalezení pfiíãiny
a následná léãba snadné, je vÏdy dobré
psa s podezfiením na zánût spojivek
nechat prohlédnout veterináfiem. Tento
zánût se totiÏ snadno mÛÏe roz‰ífiit i na
dal‰í struktury oka. Za podobn˘mi
pfiíznaky se mohou skr˘vat také dal‰í
pfiíãiny, v prvé fiadû jiÏ zmiÀované
vniknutí cizího tûlesa, ale napfiíklad také
nedostateãná produkce slz. Správná
diagnóza a vhodná léãba zpÛsobí, 
Ïe se oko bûhem krátké 
doby uzdraví a pfiestane „plakat“. 

Katja Sauerová
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