
Ï 85 procent psÛ mívá problémy
se zuby. Tyto problémy s vy‰‰ím
vûkem psÛ je‰tû narÛstají.

U cel˘ch 80 aÏ 90 procent v‰ech mal˘ch
zvífiat pozorujeme jiÏ ve vûku dvou aÏ tfií
let nûkterou z forem paradentózy. 
Léãba onemocnûní zubních lÛÏek pfied-
stavuje proto jednu z nejãastûj‰ích ãin-
ností pfii léãebné péãi zvífiat. Na prvním
místû stojí nutnost odstranit zubní
kámen a uvolnûné zuby. 
ProtoÏe do tohoto chorobného procesu
se nezfiídka zapojují bakterie, vzniká je‰-
tû dal‰í riziko, totiÏ Ïe se choroboplodné

zárodky zavleãou prostfiednictvím krev-
ního fieãi‰tû do vnitfiních orgánÛ (napfií-
klad srdce a ledvin) a mohou vyvolat
i onemocnûní srdce nebo obûhového
systému. Takov˘m problémÛm se zuby
ov‰em mÛÏeme zabránit. Pravidelná péãe
o chrup ze strany majitele v kombinaci
s pravideln˘m profesionálním o‰etfiením
zubÛ zvûrolékafiem a dietetická profylaxe
– to v‰echno podstatnou mûrou pfiispívá
k tomu, aby zuby psa zÛstaly zdravé.

NA POâÁTKU JE PLAK
Pod pojmem plak chápeme mûkk˘ povlak

na zubech na pfiechodu dásnû k zubu,
kter˘ je osídlen bakteriemi. Zubní kámen
je tvrd˘ mineralizovan˘ povlak, kter˘
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NOVÉ CESTY KE
zdravějším zubům

Nejroz‰ífienûj‰í chorobou
chrupu je paradentóza. 
Proto není divu, Ïe tímto
onemocnûním trpí také valná
vût‰ina psÛ. Mezi nejãastûj‰í
diagnózy, které zji‰Èujeme
u psÛ (a koãek), proto na
prvním místû patfií zubní
kámen a zánût dásní,
následovan˘ zánûty u‰í a kÛÏe.
JestliÏe si majitelé sv˘ch psÛ
stûÏují na nepfiíjemn˘ zápach
z tlamy sv˘ch ãtyfinoh˘ch
svûfiencÛ, v mnoha pfiípadech
je tfieba pokusit se nûco
podniknout se zuby. 

A
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postupnû vzniká z plaku. Usazování zub-
ního kamene podporuje navíc i chybné
postavení zubÛ, respektive pfiíli‰ úzce
stojící zuby. Plak, popfiípadû zubní kámen
navíc dráÏdí dáseÀ. Zánût dásnû se ozna-
ãuje jako gingivitida. V chronickém sta-
diu okraj dásnû silnû zãervená a natéká.
Paradentóza se vyvíjí z chronického zánû-
tu dásnû a vyznaãuje se postupujícím
uvolÀováním tkání od povrchu zubu.
V dal‰ím prÛbûhu onemocnûní se zuby
uvolÀují a vypadávají.
Paradentóza se vyznaãuje nezánûtliv˘m
ub˘váním tkání pfiidrÏujících zuby v je-
jich lÛÏcích, pfiiãemÏ povrch zubních ko-
fienÛ se odkr˘vá, coÏ mÛÏe mít za násle-
dek opût uvolÀování zubÛ. U star‰ích
psÛ je to (podobnû jako u star˘ch lidí)
celkem normální a fyziologické; jestliÏe
se v‰ak toto onemocnûní projeví jiÏ
u mlad˘ch psÛ, musíme tento jev pova-
Ïovat za nenormální.
Pod pojmem paradentóza rozumíme
degeneraci tkánû, která obklopuje zuby.
Paradentitida pak vzniká v pfiípadech, kdy
jde o zánûtliv˘ proces. 
Zubní kámen lze odstranit, zánût dásnû
vyléãit. Postup paradentózy v‰ak lze
naproti tomu jen zastavit, protoÏe v jejím
pfiípadû je aparát pfiidrÏující zuby v dásni
nevratnû po‰kozen.

ZUBY SE KAZÍ NEJEN 
PO âOKOLÁDù
Proã vlastnû mají psi problémy se zuby,
kdyÏ konzumují sladkosti a tuãné potra-
viny (napfiíklad ãokoládové su‰enky nebo
ãipsy) podstatnû ménû ãasto neÏ my lidé?
Hlavní dÛvod je tfieba spatfiovat pfiede-
v‰ím ve zkrmování (mûkkého) hotového
krmiva. Domestikovaní psi mívají zpravi-
dla jen zfiídka moÏnost ulovit si kofiist
a poté ji pozfiít, takÏe zuby se nemohou
dostateãnû oãistit od zbytkÛ potravy, kte-
ré na nich ulpûly. Svoji roli zde samo-
zfiejmû hrají také geny: nûkterá plemena
mají zv˘‰ené sklony ke vzniku zubního
kamene a k pfiedãasnému uvolÀování
zubÛ. Dal‰í pfiíãinou jsou chovatelské
(chtûné!) zmûny. Zmûnu vzhledu hlavy
provází samozfiejmû také zmûna aparátu,
kter˘ pfiidrÏuje zuby v jejich lÛÏkách,
a v˘sledkem b˘vají napfiíklad jiÏ zmiÀo-
vaná chybná postavení zubÛ nebo pfiíli‰
tûsnû stojící zuby. Obû tyto zmûny mají
nepfiízniv˘ vliv na mechanismus samo-
ãi‰tûní zubÛ. Zachycené zbytky potravy
pak trvale dráÏdí dásnû a aparát pfiidrÏu-
jící zuby v jejich lÛÏkách. Hovofií se ale
také o vadách imunitního systému orga-
nismu se sníÏenou obranyschopností
v oblasti ústní dutiny.
Zánût dásní mÛÏe b˘t vyvolán také hor-

monálními vlivy – napfiíklad bûhem bfie-
zosti feny. Kromû toho mÛÏe vznik zánû-
tu dásní nepfiíznivû ovlivnit také podávání
nûkter˘ch lékÛ (antibiotika, pfiípravky
proti epilepsii) a dále otravy, nedostatek
vitaminÛ nebo onemocnûní látkové v˘mû-
ny (napfiíklad cukrovka). 
V̆ voj zubního kamene je velmi individu-
ální. Dokonce i sourozenci ze stejného
vrhu podléhají rÛzn˘m rizikÛm z hledis-
ka paradentózy; to znamená, Ïe se u jed-
noho psa se aÏ do vysokého vûku nemusí
projevovat Ïádné problémy se zuby,
zatímco u jeho bratra nebo sestry se musí
jiÏ od pomûrnû mladého vûku pravidelnû
odstraÀovat zubní kámen.

ZUBNÍ KAZ, PSINKA 
A ÎLUTÉ ZUBY
V pfiípadû zubního kazu se zubní sklovi-
na postupnû rozkládá a uvolÀuje. Tento
proces je‰tû podporují bakterie v ústní
dutinû. Psi obecnû trpí zubním kazem
jen zfiídka, protoÏe jejich pfiístup k ãoko-
ládû a podobn˘m sladkostem b˘vá (vût-
‰inou) znaãnû omezen˘. V pokroãil˘ch
pfiípadech provázen˘ch uvolÀováním
zubu z dásnû zÛstává jedin˘m fie‰ením
extrakce (vytrÏení) zubu. U loveck˘ch
psÛ lze zubní kaz vyvrtat a vzniklou
dutinu vyplnit. JestliÏe psi onemocnûní
bûhem rÛstu zubÛ psinkou nebo tûÏkou
poruchou látkové v˘mûny, zaãnou se
u nich projevovat vady zubní skloviny.
Ty pozorujeme také u psÛ, ktefií ãasto
ohryzávají tvrdé pfiedmûty nebo ploty
z drátûného pletiva (psi trvale zavfiení
v kotcích), nebo ktefií si hrají se dfievem
ãi kameny. PostiÏené zuby jsou hnûdo-
ãernû zbarvené a mají sklon ke kazivosti.

Léãba se skládá z obrou‰ení nerovn˘ch
ploch s následn˘m pokrytím novou vrst-
vou fluoridu sodného.
PouÏití urãit˘ch antibiotik (tetracyklinÛ)
u bfiezích fen, ‰tûÀat nebo rostoucích psÛ
zpÛsobuje trvalé zaÏloutnutí zubÛ (takto
zbarvené zuby jsou pravdûpodobnû rov-
nûÏ citlivûj‰í na vznik zubního kazu).

ZUBY MOHOU 
ZPÒSOBIT OTOKY
Za nouzov˘ pfiípad musíme povaÏovat
nejen selhání ledvin, ale také dal‰í one-
mocnûní. Pfiedev‰ím pfii traumatick˘ch
událostech (nehoda, pád, pÛsobení vnûj-
‰ího násilí) dochází pomûrnû ãasto ke
zlomení zubÛ (frakturám zubÛ), a pak je
naléhavû tfieba vhodné o‰etfiení. V pfiípa-
dû po‰kození mléãného zubu vzniká
pfiedev‰ím v prvních tfiech mûsících
Ïivota psa nebezpeãí nevratného po‰ko-
zení trvalého zubu. Takto po‰kozené
zuby je tfieba ihned vytrhnout. Také
u „druh˘ch" zubÛ (v˘mûna zubÛ probí-
há u psÛ zhruba ve vûku ‰esti aÏ sedmi
mûsícÛ) platí, Ïe zlomené zuby je tfieba
co nejrychleji o‰etfiit. V nûkter˘ch pfiípa-
dech je lze vyplnit. Dojde-li k fraktufie
zubu v oblasti kofiene, b˘vá snaha
o záchranu zubu vût‰inou nesmyslná;
v nûkter˘ch pfiípadech lze na pah˘l
vytvofiit vhodn˘ nástavec s korunkou.
Bolestiv˘ otok pod okem mÛÏe b˘t
následkem takzvaného zubního pí‰tûle.
Zubní pí‰tûle vznikají pfiedev‰ím v horní
ãelisti. Nemocn˘ zub lze odhalit sondová-
ním kanálku pí‰tûle. Tento zub b˘vá vût-
‰inou je‰tû pomûrnû pevnû usazen, ale
b˘vá jiÏ zbarven˘ a bolestiv˘ na dotek.
PostiÏen˘ zub je nutné vytrhnout.
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Zuby vût‰iny psÛ
potfiebují alespoÀ

jednou za ãas
profesionálnû vyãistit

u zvûrolékafie
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DR. BEST PRO PSY
Paradentóze lze pfiedcházet preventivní
péãí, nebo ji lze pfiinejmen‰ím podstatnû
omezit – dokonal˘m a profesionálním ãi‰-
tûním zubÛ, na které má majitel psa
mimofiádn˘ vliv. Optimální by bylo kaÏ-
dodenní odstraÀování mûkkého povlaku
na zubech. ProtoÏe ov‰em Ïádn˘ pes
nesáhne dobrovolnû po kartáãku na
zuby, je k tomu tfieba paniãka nebo páne-
ãek. V souãasnosti jiÏ existují speciální
zubní kartáãky s anatomicky správn˘m
tvarem a mûkkou zaoblenou hlavicí kar-
táãku, a dnes jsou jiÏ k dostání i vhodné,
chuÈovû upravené zubní pasty (plavená
kfiída ale vyhovuje stejnû dobfie). Dal‰í
úãinnou a levnou metodou k zachování
zdravého chrupu jsou pravidelné a vydat-
né procházky. Pfii bûhu se tlama psa neu-
stále pohybuje nahoru a dolÛ podobnû,
jako se jazyk psa pohybuje pfii funûní
dopfiedu a zpût – a to povzbuzuje samo-
ãisticí mechanismus. Tak tedy: dolÛ
z pohovky a ven na procházku!

CO SE ·TùNù NENAUâÍ, DO-
SPùL¯ PES SE UâÍ JEN NERAD
âi‰tûní zubÛ bychom mûli psa pfiivykat
jiÏ ve ‰tûnûcím vûku a postupnû (pozdûji

to bude pfiinejmen‰ím obtíÏnûj‰í, proto-
Ïe ãtyfilet˘ rotvajler by mohl b˘t pfii prv-
ním pokusu o aplikaci této procedury
pûknû nepfiíjemn˘). Osvûdãilo se zpoãát-
ku ãistit jen nûkolik zubÛ a jejich poãet
postupnû zvy‰ovat. Pfii ãi‰tûní zubÛ není
tfieba otevírat tlamu nijak do‰iroka.
Hlavní je, abychom vyãistili také vnûj‰í
povrch zubÛ a dásnû, jejichÏ tkáÀ pfiiléhá
k zubÛm. Zuby ãistíme dÛkladnû, krouÏi-
v˘mi pohyby. âi‰tûní zubÛ by se mûlo
stát kaÏdodenní rutinou, protoÏe toto
opatfiení psi snáze pfiijímají, kdyÏ ho
zafiadíme na kaÏdodenní pofiad dne.
Nûktefií psi si péãi o chrup doslova uÏí-
vají - pfiedev‰ím v pfiípadech, kdy je tato
operace spojena se spoustou hlazení
a ukonãena spoleãnou hrou.

ZUBA¤ – ZVùROLÉKA¤ 
I pfii nejlep‰í péãi platí, Ïe u vût‰iny psÛ
potfiebují zuby psa alespoÀ jednou za ãas
profesionálnû vyãistit u zvûrolékafie.
PouÏití ultrazvuku k odstranûní zubního
kamene je velmi ‰etrná metoda, pfii které
ov‰em b˘vá potfieba celková narkóza psa.
Veterináfi také mÛÏe vytrhnout zub, ale
jen v pfiípadech, kdy je to skuteãnû nevy-
hnutelnû tfieba. Následné vyle‰tûní zubÛ

le‰ticí pastou dokáÏe podstatnû zpomalit
dal‰í usazování nového zubního kamene.
Podávání antibiotik pfied zákrokem
a nebo po nûm brání bakteriální infekci.

SPRÁVNÁ V¯ÎIVA 
– PÒL ZDRAVÍ
Rozhodnû bychom se mûli vyvarovat
potravin, které podporují usazování zub-
ního kamene u psa – to znamená vyh˘bat
se pfiedev‰ím zbytkÛm lidského jídla,
sladkostem nebo pamlskÛm s vysok˘m
obsahem uhlovodanÛ. K ãi‰tûní povrchu
zubÛ jsou velmi vhodné Ïv˘kací kosti
z bizoní kÛÏe a totéÏ platí také o Ïv˘ka-
cích prouÏcích s obsahem enzymÛ. Exis-
tují také speciální diety, které dokáÏou
podstatnû zredukovat vznik a usazování
plaku a zubního kamene – a tím také
omezují zápach z tlamy, kter˘ b˘vá maji-
teli psa nepfiíjemn˘.

SOUHRN: Majitel psa je spoluodpovûdn˘
za chrup svého psa. V pfiípadû dûdiãného
chybného postavení zubÛ bychom mûli
pfii eventuální terapii zohlednit i fakt, Ïe
vlohy k vadám zubÛ se dûdí a Ïe se chyb-
né postavení zubÛ mÛÏe projevit v chov-
né linii. ■

36 SVùT PSÒ 2/05

ZDRAVÍ

Dokonal˘ chrup pro záfiivé hollywoodské úsmûvy

I NZERCE

Z dopisÛ: UTRPENÍ TRPASLÍKÒ
Reaguji na ãlánek uvefiejnûn˘ v SP 9/04. Chci
podûkovat autorovi ãlánku, protoÏe mi mluví
ze srdce, a doporuãuji v‰em poradcÛm chovu,
ale také rozhodãím, aby si jej velmi pozornû
proãetli a uvûdomili si, jaké nebezpeãí
s sebou pfiiná‰í, kdyÏ chov malink˘ch pejskÛ
budeme v klubech podporovat a na v˘stavách
upfiednostÀovat. 
Od 2. ãervence 1999 platí v Nûmecku zákon na
ochranu zvífiat proti t˘rání, ve kterém je podle
§ 11b zakázáno takzvané t˘rání chovem. Od
data platnosti tohoto zákona je zakázán chov
trpasliãích plemen psÛ s hmotností pod dva
kilogramy, protoÏe pod touto hmotnostní hra-
nicí se ãastûji projevují znaky zakrslosti s nega-
tivními následky na zdraví.
PostiÏená jsou nejen miniaturní plemena
s hmotností pod dva kilogramy. Pfiíznaky zakrs-
losti se objevují také u mal˘ch plemen psÛ, na
která se uvedené ustanovení pfiímo nevztahuje.
V seriózních chovatelsk˘ch klubech znamenají
uvedené znaky vyvození okamÏit˘ch dÛsledkÛ.
Îádn˘ pes, kter˘ vykazuje jeden nebo více
z jmenovan˘ch nedostatkÛ, nemÛÏe na v˘stavû
psÛ obdrÏet ocenûní v˘born .̆ 
Odpovûdní chovatelé selektují své psy a dbají
na to, aby existující znaky zakrslosti nebyly
posilovány a v dal‰ím chovu se neupevÀovaly.
To by mûlo b˘t samozfiejmé, bohuÏel ale není.
Existují nejen seriózní chovatelé, ale také
spousta nesvûdomit˘ch mnoÏitelÛ, ktefií bezos-
ty‰nû vyuÏívají pfiání lidí mít doma co nejrozto-
milej‰ího psa s obliãejem jako panenka.
Napfiíklad ameriãtí chovatelé oceÀují v pfiíruãce
Puppy hrdû své ãivavy s jablkovitou hlavou

a vypoukl˘ma oãima. Váha do jednoho kilogra-
mu se v reklamách uvádí jako ideální. Ke zne-
pokojiv˘m nabídkám americk˘ch chovatelÛ
posedl˘ch miniaturizací patfií i jiná plemena,
napfiíklad pekinéz s mal˘m pr‰áãkem v mi-
niaturním formátu pro v‰echny, kdo potfiebují
nûco malinkého na mazlení.
Tyto extrémy nutí skuteãnû milovníky psÛ
k zamy‰lení. CoÏpak lidem není jasné, Ïe trpas-
liãí vzrÛst b˘vá ãasto spojen se závaÏn˘mi
zdravotními problémy, které psovi prakticky
brání v normálním Ïivotû? 
Operace, lékafiská o‰etfiení, neschopnost repro-
dukce, omezená moÏnost pohybu a zkrácen˘
vûk - to je vysoká cena, kterou musí platit
postiÏení psi. A musí?
Dokud budou existovat odbûratelé extrémnû
mal˘ch psÛ, ktefií se nestydí vydat k nese-
riózním chovatelÛm, ani se nezdráhají dová-
Ïet takové psy, nebude mít utrpení trpaslíkÛ
konce. Pfiitom je urãitû mnohem dÛleÏitûj‰í
mít zdravého psa neÏ nemocného, kter˘
ov‰em pfiekonává v‰echny rekordy v mu‰í
váze. Nebo ne???
Já osobnû jako hlavní poradce chovu budu
vÏdy prosazovat v na‰em klubu v prvé fiadû
zdraví psÛ. ·koda Ïe jsem tento ãlánek nemû-
la jiÏ na na‰í ãlenské schÛzi, kde vystoupila
dokonce rozhodãí s názorem, Ïe musíme
respektovat trend americk˘ch chovatelÛ, kte-
fií uznávají pr˘ i rozhodãí na mezinárodních
v˘stavách. Vystoupila jsem nejen já, ale i roz-
hodãí Petr ¤ehánek, za coÏ jsem mu byla
nesmírnû vdûãná, a zdÛraznili jsme, Ïe nás
nûjaké trendy absolutnû nezajímají, protoÏe

my máme platn˘ standard FCI, kter˘ je pro
nás smûrodatn .̆ Stále je‰tû hodnû rozhod-
ãích upfiednostÀuje na v˘stavách i u malté-
záãkÛ a boloÀáãkÛ co nejmen‰í vzrÛst bez
ohledu na to, jaké, z ve ãlánku citovan˘ch
vad pes nese. Zvlá‰tû u maltézáãkÛ se jako
pfiednost uznává malá jablkovitá hlava, silnû
vyznaãen˘ stop a dokonce co nejkrat‰í, skoro
kvadratick˘ formát.
Po 35 letech chovu maltézsk˘ch a boloÀsk˘ch
psíkÛ mám zku‰enosti, Ïe malé fenky kolem
dvou kilo mûly tûÏké porody, ãasto rodily císafi-
sk˘m fiezem, trpûly poporodní eklampsií a ve
vrhu mûly 2 aÏ 3 ‰tûÀata. Nyní chovám bolo-
Àáãky vût‰í, italské linie, a mohu zodpovûdnû
prohlásit, Ïe za posledních 10 let nevím, co to
je císafisk˘ fiez ãi odvápnûní, a pfiitom mívám ve
vrhu 4 aÏ 7 ‰tûÀat.
Je samozfiejmé, Ïe feny dostávají to nejkvalit-
nûj‰í krmivo, proto téÏ kojí aÏ do odchodu ‰tû-
Àátek k novému majiteli, pfiestoÏe jiÏ pfiijímají
sama potravu. Bûda chovatelÛm, ktefií omezu-
jí pfiísun jídla i ‰tûÀatÛm, jen aby zÛstala co
nejmen‰í. Chudáci noví majitelé pak nestaãí
bûhat po veterinû, pokud v nejhor‰ím pfiípadû
nedojde k úhynu.
Pokud budu ve funkci hlavního poradce chovu,
nedovolím, aby se u nás bonitovali psi pod
hranicí 2,50 kg a takoví, ktefií budou vykazovat
znaky uvedené v ãlánku. Je nejvy‰‰í ãas chovat
psy silné, zdravé, ktefií se doÏívají v pohodû
stáfií i více neÏ 14 rokÛ.

Hilda Kubûnová, 
HPCH Moravskoslezského 

klubu maltézsk˘ch a boloÀsk˘ch psíkÛ
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