
SVùT PSÒ 1/05 13

VETERINÁRNÍ PORADNA
Fo

to
 M

in
er

va

U fenky, kfiíÏence pekinéze, jsme
objevili na horním víãku drobn˘
útvar, kter˘ za dva dny zmizel.
Následnû se objevil na dolním víãku
a postupnû opuchla obû víãka. Na
základû telefonického doporuãení
jsme nasadili v˘plachy Ophtalem
a mast Ophthalmo-chloramphenikol.
Situace se ale bûhem 24 hodin
zhor‰ila. Pfii následujícím vy‰etfiení
dostala fenka injekci antibiotika
a kapky Garasone. Puch˘fiky praskly,
ale stav se nezlep‰il. Léky jsme
vysadili, ale objevily se dal‰í útvary
v kÛÏi na nûkolika místech. Víãka
jsou stále opuchlá. Kromû uveden˘ch
komplikací je fenka veselá, potravu
dobfie pfiijímá. Do‰lo z na‰í strany
k nûjakému pochybení? Je moÏné, 
Ïe onemocnûní zpÛsobila koãka,
která s námi bydlí a chodí volnû 
ven? Dûkuji za radu.

Z. H., Pohofielice
V tomto pfiípadû nelze uvaÏovat o pfiímém
pochybení. Léky, které jste na radu veteri-
nárního lékafie pouÏili, patfií mezi klasické
léky humánní i veterinární oftalmologie.
Ophtal se jako adstringentní a antiseptic-
k˘ roztok bûÏnû pouÏívá k v˘plachÛm oãí
i pfii poãínajících blefaritidách. Mast Opht-
halmo – chloramphenicol má charakter ‰i-
rokospektrálního antibiotika, které nachá-
zí uplatnûní pfii léãbû akutních i hnisav˘ch
zánûtÛ spojivky, rohovky i pfii léãbû blefa-
ritid a blefarokonjunktivitid. Pokud se si-
tuace po první aplikaci nezlep‰ila, nezna-
mená to je‰tû nutnû, Ïe byl pouÏit neúãin-
n˘ nebo nevhodn˘ lék. Nicménû pokud se
dostaví neÏádoucí reakce a v˘razné zhor-
‰ení, je lépe lék vysadit. V tomto pfiípadû
by bylo moÏno uvaÏovat o nepfiimûfiené
reakci na pfiítomnost antibiotika. Zfiejmû
proto, aby byla neÏádoucí odpovûì na an-
tibiotikum eliminována, doporuãil vám ve-
terináfi úpravu léãby a pouÏití nového
léku. Preparát Garasone totiÏ obsahuje
syntetick˘ kortikosteroid betametason
s vysok˘m protizánûtliv˘m a protialergic-
k˘m úãinkem. Dal‰í souãástí tohoto pre-
parátu je aminogykosidové antibiotikum
gentamicin se ‰irokospektrálním bakteri-
cidním pÛsobením. Pfiedpokládá se velmi

dobr˘ úãinek pfii zdolávání povrchov˘ch
infekcí oka zpÛsoben˘ch stafylokoky
a bakteriemi rodu Citrobacter, Enterobac-
ter, Escherichia, Haemophilus, Klebsiella,
Neisseria, Proteus, Pseudomonas, Salmo-
nella a Shigella. Pfiípravek je vhodn˘ pro
aktivní léãbu pfiedního segmentu oka
a pro infekce, u nichÏ je úãelná kombino-
vaná protizánûtlivá a protibakterální léãba
– napfiíklad stafylokoková blefarokonjunk-
tivida, alergicko-infekãní keratokonjunkti-
vitida. Vzhledem k tomu, Ïe preparát ob-
sahuje steroid a antibiotikum, je nutné
opatrnû hodnotit jeho efekt, neboÈ existu-
jí i urãitá omezení v jeho pouÏití. Mezi
kontraindikace patfií pfiecitlivûlost na kom-
ponenty pfiípravku, dendritická keratitida,
varicella a dal‰í virové infekce rohovky
a spojivek, mykobakteriální a plísÀové in-
fekce oka. Po aplikaci je tfieba poãítat s ãa-
sovû limitovan˘mi neÏádoucími úãinky,
kter˘mi jsou krátkodobé pálení po aplika-
ci a zpomalené hojení ran. Prolongované
podávání mÛÏe vést ke zv˘‰ení nitrooãní-
ho tlaku, vzniku glaukomu, po‰kození
optického nervu a dal‰ím defektÛm. V˘-
znam koãky jako moÏného zdroje nákazy
nelze kategoricky vylouãit, ale nezdá se to
pfiíli‰ pravdûpodobné. Koãka, zejména po-
kud má voln˘ pfiístup do volné pfiírody,
mÛÏe b˘t teoreticky vektorem vnûj‰ích
i vnitfiních parazitÛ, bakteriálních i myko-
tick˘ch infekcí. Vzhledem k tomu, Ïe Ïádná
taková specifická infekce ve va‰em chovu
nebyla doposud prokázána, nebylo by
vhodné se uchylovat k jak˘mkoli radikál-
ním fie‰ením. Na kaÏd˘ pád by bylo vhod-
né nyní kontakt obou zvífiat omezit, ales-
poÀ po dobu nezbytnou pro vyléãení fen-
ky. Na základû omezen˘ch informací, které
jsou k dispozici, nelze oãekávat zcela zá-
sadní fie‰ení a urãení diagnózy. Pfiesto lze
doporuãit urãité zásady, které by mohly
b˘t v tomto konkrétním pfiípadû velmi uÏi-
teãné. Pfiedev‰ím je tfieba provést dÛkladné
klinické vy‰etfiení pacienta, orientované
dÛraznû na stav kÛÏe, sliznic a mízních
uzlin. Nezbytnou souãástí by mûlo b˘t
i kvalitní posouzení krevního obrazu, kte-
ré by mohlo pomoci pfii korekci názoru,
zda se skuteãnû jedná jen o lokální oftal-
mologick˘ problém nebo onemocnûní

systémového charakteru. Domnívám se, Ïe
se jedná spí‰e o celkové onemocnûní a dÛ-
kladné vy‰etfiení bude nezbytné. K dispo-
zici je téÏ odbûr vzorkÛ z postiÏen˘ch míst
pro následnou kultivaci bakteriologickou
a mykologickou. Zdaleka je‰tû nebyla vy-
ãerpána nabídka úãinn˘ch lékÛ, ale pfied
dal‰ím posunem k jinému preparátu je
kvalitní vy‰etfiení a urãení diagnózy ne-
zbytné. Pomûrnû málo je stále vyuÏíváno
vy‰etfiení imunologické. Pfiitom právû
v tomto pfiípadû lze oãekávat, Ïe klinická
imunologie by mohla b˘t velk˘m pfiíno-
sem. Vût‰inou se jedná o vy‰etfiení krve
a krevního séra, jejichÏ odbûr není tech-
nicky nároãn˘. Dal‰ím krokem mÛÏe b˘t
i vy‰etfiení alergologické, vãetnû koÏních
testÛ. Tento krok v‰ak moÏná ani nebude
nutn˘, pokud budou dodrÏeny v˘‰e uve-
dené zásady. 

Jsem novopeãen˘m chovatelem
pûtimûsíãního ‰tûnûte kníraãe.
V nûkolika pfiípadech jsem se setkal
s názorem, Ïe by bylo vhodné
provést brzkou kastraci, aby byl pes
lépe ovladateln .̆ Jak˘ je vá‰ názor?
·tûnû je zatím velmi milé a Ïivé, ale
mám obavy, jak se bude chovat jako
velk˘ a dospûl˘ pes.

A. L., Praha
Otázku bych si dovolil rozdûlit na dvû
ãásti. Preventivnû provedená raná kast-
race psa z dÛvodu jeho následné lep‰í
ovladatelnosti je tûÏko zdÛvodniteln˘ zá-
krok a povaÏuji ho za nevhodn˘ projev
rezignace ãlovûka na pfiíslu‰nou péãi
o svûfiené zvífie. Jiná situace mÛÏe b˘t
u dospûlého psa s v˘razn˘mi poruchami
chování (agresivita), aãkoliv i zde je tfie-
ba hledat fie‰ení a pfiíãiny problému nû-
kde jinde. Raná kastrace psa z dÛvodu
prevence nûkter˘ch specifick˘ch one-
mocnûní (napfiíklad s ohledem na oãe-
kávané nemoci prostaty u psa ve star‰ím
vûku) není rovnûÏ doposud odborníky
akceptována. �
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Na va‰e dotazy odpovídá prof. MVDr. Z. Knotek, CSc.
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