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Průjem a co je za ním
Konzistence trusu je nûãím, co dfiíve nebo pozdûji zamûstná snad kaÏdého majitele psa.
PrÛjem je ãast˘m a bohuÏel ne vÏdy snadno fie‰iteln˘m problémem z veterinární praxe.

P

fiíãinou vût‰iny prÛjmÛ jsou lehké
stfievní a Ïaludeãní infekce,
ne‰kodné otravy potravinami nebo
jen podání nevhodné stravy. V tûchto
pfiípadech ãasto staãí to nejjednodu‰‰í, ale
úãinné opatfiení: na 24 aÏ 48 hodin nasadit
„nulovou dietu“, aby do‰lo k uklidnûní
stfiev. Bûhem této doby podáváme jen
dostatek vody nebo ideálnû tekutinu
obsahující minerální látky, potom
naváÏeme opatrn˘m podáváním ‰etfiící
stravy. Za takovou lze povaÏovat vafienou
r˘Ïi smíchanou s netuãn˘m tvarohem
nebo vafien˘m drÛbeÏím masem.
Optimální alternativou pfii nároãnûj‰í
rekonvalescenci jsou Ïaludeãní a stfievní
diety nabízené veterinárními lékafii.
Krmíme radûji ãastûji po men‰ích dávkách.
Men‰í porce potravy se postarají o men‰í
vyluãování Ïaludeãních kyselin
a minimalizují riziko nevolnosti. Kromû
toho pfii zkrmování vût‰ího mnoÏství
stfieva hÛfie pfiijímají Ïiviny. Nestrávené
sloÏky potravy se v‰ak postarají o to,
Ïe se do stfieva opût dostane voda
a Ïe prÛjem zaãne znovu.
Na trávení má vliv rovnûÏ konzistence
krmiva. Tekutá potrava jako napfiíklad
v˘var prochází stfievy v˘raznû rychleji neÏ
strava polotuhá nebo tuhá. MÛÏe proto
znovu vyvolat prÛjem a ke krmení je
vhodná jen ve zvlá‰tních situacích.

Paraziti
Pokud pes ani na nulovou dietu nereaguje

Napájení pfii prÛjmu
20 g glukózy
2,5 g citran sodn˘
3,5 g kuchyÀská sÛl
1,5 g chlorid draseln˘
Rozpustit v 1 litru vody.

„Výhodou je,
když majitel
dokáže přesně
popsat trus
a způsob jeho
vylučování.“

tak, jak bychom si pfiáli, nebo se jeho
celkov˘ stav dokonce zhor‰uje, je
nezbytné vydat se k veterináfii
a pátrat po pfiíãinách.
V˘hodou je, kdyÏ majitel dokáÏe
pfiesnû popsat trus a zpÛsob jeho
vyluãování, i zdánlivû nedÛleÏité
podrobnosti mohou veterinárnímu
lékafii poskytnout cenné záchytné body
pro stanovení diagnózy. Jak dlouho uÏ
prÛjem trvá? V akutních pfiípadech, tedy
PrÛjem psa
vyãerpává
a oslabuje,
kdyÏ trvá déle,
je nutno
vyhledat
veterináfie
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pokud pfiíznaky nepfietrvávají déle neÏ 14
dní a trus není vodnat˘, ale ka‰ovit˘, by
pes mûl b˘t otestován na pfiítomnost
parazitÛ nebo by mûl hned absolvovat
odãervovací kúru. Pokud je stolice
vodnatá, hnilobnû páchnoucí a protkaná
hleny, je oprávnûné podezfiení na giardie.
Jsou to jednobunûãní cizopasníci
pfiichycení ke stfievu, jichÏ se na‰tûstí lze
za pomoci vhodn˘ch lékÛ pomûrnû
snadno zbavit.

Viry a bakterie
U mlad˘ch psÛ musíme poãítat s moÏn˘m
v˘skytem virov˘ch infekcí. Se ‰tûÀaty
a mlad˘mi zvífiaty je proto tfieba
vyrazit k veterináfii a to radûji dfiíve neÏ
pozdûji! Citlivû reagují na dehydrataci
a nûkdy musí dostávat dokonce infuze. Pfii
celkovû oslabeném zdravotním stavu,
horeãkách a prÛjmech pfiicházejí v úvahu
mimo jiné parvoviróza a koronaviróza.
Proti první z nemocí jsou správnû
oãkovaná zvífiata témûfi stoprocentnû
imunní. Pfiesto jakmile se u psa objeví
‰ediv˘, pozdûji krvav˘ a „nemocnû“
páchnoucí prÛjem, je tfieba vyhlásit
pohotovost. PrÛjem pfii infekci
koronavirem je naproti tomu
spí‰e vodnat˘, oranÏovû – Ïlutav˘
a hnilobnû zapáchající.
Hodnota, pfii níÏ jednotlivé bakterie
vyvolávají nemoc, zÛstává témûfi vÏdy
nejasná, protoÏe i zdraví psi v sobû mívají
jist˘ poãet tûchto bakterií. Pfii infekci
salmonelou pes mÛÏe b˘t zcela bez
pfiíznakÛ, ale mÛÏe mít také mírn˘
nebo prudk˘ krvav˘ prÛjem.

PrÛjem jako vedlej‰í pfiíznak
¤ídk˘ trus mÛÏe poukazovat i na
onemocnûní zcela jin˘ch orgánÛ.
Zvlá‰tû u star‰ích zvífiat, která zaãnou
postupnû ubírat na váze, je tfieba
vzít v úvahu, Ïe by v ledvinách a v játrech
nemuselo docházet k dostateãnému
zbavování jedÛ. Jedovaté látky
produkované tûlem, jeÏ zÛstávají
v krvi, v takovém pfiípadû napadají
stfievní sliznici. Na vinû mohou b˘t také
hormony. Nedostateãná produkce
hormonÛ ‰títnou Ïlázou ve psu vyvolává
únavu a zpÛsobuje koÏní problémy.
âasto se projevuje právû fiídk˘m trusem.
Hormonální chorobou, kterou není
snadné diagnostikovat, je tzv. Addisonova
choroba. Addisonova choroba je
onemocnûní, které jako první popsal
britsk˘ lékafi Thomas Addison. Jeho
podstatou je selhání nadledvinek
v produkci hormonÛ kortizolu a pfiípadnû
i aldosteronu. Neléãená mÛÏe skonãit
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smrtí. Symptomy b˘vají velmi promûnlivé
– nûkdy na psech není vÛbec nic vidût, pak
se nemoc mÛÏe opût projevit prÛjmem,
zvracením a slabostí.

Tlusté, nebo tenké stfievo?
Pfii déletrvajících, takzvan˘ch chronick˘ch
prÛjmech se veterináfi pokou‰í urãit, zda
se pfiíãina nachází v tenkém nebo tlustém
stfievû. Úbytek na váze, zvracení nebo
nad˘mání jsou napfiíklad vyslovenû
netypické pro onemocnûní tlustého stfieva,
zatímco pfii poru‰e tenkého stfieva se
projevit mohou, ale nemusí.
Pokud je postiÏeno tenké stfievo, pes
dvakrát aÏ tfiikrát dennû vyluãuje velké
mnoÏství nadmûrnû fiídkého trusu. Pfii
onemocnûních tlustého stfieva lze
naopak oãekávat ãastûj‰í odkládání stolice
po men‰ích dávkách. Pes ãasto a silnû
tlaãí, k ãemuÏ pfii poruchách tenkého
stfieva dochází jen zfiídka. Zmûna barvy
prÛjmu, zmûna chuti k jídlu – aÈ uÏ
zv˘‰en˘, nebo sníÏen˘ pfiíjem potravy –
nebo dokonce poÏírání naprosto
neobvykl˘ch substancí v souvislosti
s prÛjmem obecnû poukazuje na
onemocnûní tenkého stfieva.
Hleny v trusu se vyskytují prakticky
jen pfii poruchách v oblasti
tlustého stfieva.
Prostfiednictvím rozboru krve a trusu,
eventuálnû také endoskopicky, se veterináfi
pokusí zjistit, zda se problémy zakládají na

Giardióza

bakteriálním základû, ãi snad jsou
vyvolané chronick˘m zánûtem, poruchou
odtoku lymfy v oblasti stfieva nebo
novotvary. Také nesná‰enlivost vÛãi
nûkter˘m potravinám se mÛÏe

projevovat chronick˘m prÛjmem
a lze ji diagnostikovat jen dÛslednou
vyluãovací dietou.
Text dr. Katja Sauerová
Foto Minerva

INZERCE

