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Pfied osmi lety jsme vlastnili fenku
nûmeckého ovãáka, která se nám
bûhem fiíje zabûhla, a proto jsme
nav‰tívili veterináfie, aby zabránil
narození ‰tûÀat. Chodili jsme na
injekce, ale stav fenky se prudce
zhor‰il a nakonec musela b˘t
pfievezena do nemocnice. Léãba 
byla drahá, ale podafiilo se ji
zachránit. Nyní máme roãní 
fenku bulteriéra a neradi 
bychom opût zaÏili podobné 
drama. MÛÏete nám poradit?

K. U., Opava
Pfiednû bych rád zdÛraznil, Ïe riskantní
medikamentózní formy pfieru‰ování gra-
vidity u fen uÏ dnes patfií minulosti.
V tomto smûru lze majitele fen uklidnit,
neboÈ moderní techniky jsou bezpeãné
a dostateãnû úãinné. Pokud tedy dojde
k neÏádoucímu nakrytí, lze volit nûkolik
základních pfiístupÛ. KaÏd˘ z nich má své
logické zdÛvodnûní, ale nemusí b˘t opti-
mální pro fie‰ení konkrétní situace. Nej-
pfiirozenûj‰ím fie‰ením je ponechání feny
v klidu a nezasahování do pfiedpokláda-
ného v˘voje plodÛ. V tomto smûru je
dobré pfiipomenout, Ïe ani peãlivû pfii-
pravovaná krytí neb˘vají vÏdy naplnûna
a úspûch oplození v optimální dobû fiíje
nedosahuje v prÛmûru ani 75 procent.
Z toho vypl˘vá, Ïe relativnû mnoho po-
Ïadovan˘ch pfieru‰ení gravidity u feny
mÛÏe b˘t z biologického pohledu zcela
zbyteãn˘ch. Pokud ponecháme v˘voj pfii-
rozenému osudu, hrozí maximálnû naro-
zení nechtûn˘ch ‰tûÀat, v nûkter˘ch pfií-
padech velmi zvlá‰tních kfiíÏencÛ. To ne-
musí b˘t problém pro fenu, ale pfiede-
v‰ím pro chovatele. Snaha pfiedejít této
nepfiíjemné situaci vede mnohé chovate-
le k volbû radikálního fie‰ení. Chirurgic-
k˘m fie‰ením je hysterektomie (odstranû-
ní dûlohy a vejcovodÛ). Takto o‰etfiená
fenka jiÏ nebude dále schopna reproduk-
ce, coÏ i mnozí chovatelé Ïádají. S ohle-
dem na moÏné komplikace endokrinního
systému je spí‰e doporuãována ovario-
hysterektomie, kdy jsou souãasnû odstra-
nûny i oba vajeãníky. V praxi se v‰ak set-
káváme i s pfiípady, kdy chovatel poÏa-
duje ‰etrné a neinvazivní pfieru‰ení bfie-

zosti se souãasn˘m ponecháním moÏ-
nosti následného fiízeného nakrytí chov-
né feny. Principem medikamentózního
pfieru‰ení bfiezosti je naru‰ení endokrin-
ních vazeb, které pfiirozen˘ v˘voj plodÛ
zabezpeãují. Centrálním hormonem,
uvolÀovan˘m zvlá‰tními buÀkami Ïlu-
t˘ch tûlísek ve vajeãníku zabfiezlé feny, je
progesteron. Jeho sekrece je fiízena en-
dokrinní osou hypotalamus – hypof˘za
a v˘znamnou roli sehrávají luteinizaãní
hormon (LH) a prolaktin. Pfieru‰ení
ochrany bfiezosti spoãívá ve vyblokování
jejich úãinku, pfiípadnû v naru‰ení stavby
Ïlutého tûlíska luteolytick˘mi látkami
(pfiedev‰ím prostaglandiny). Tradiãnû se
ve veterinární medicínû pouÏívaly injekce
estrogenÛ (5. – 9. den po pfiedpokláda-
ném nakrytí). Kromû pomûrnû spolehlivé
úãinnosti pfii pfieru‰ení bfiezosti v poãá-
teãní fázi vykazovala léãba estrogeny
i mnoho vedlej‰ích nepfiízniv˘ch úãinkÛ.
Na prvním místû je v této souvislosti
nutno zmínit negativní vliv, kter˘ mají
vysoké koncentrace estrogenÛ na aktivi-
tu kostní dfienû. U fen dochází k závaÏ-
n˘m zmûnám v krevním obrazu, proje-
vÛm ischemie orgánÛ a diseminované in-
travaskulární koagulopatii. Terapie je ná-
roãná a vût‰inou vyÏaduje hospitalizaci
postiÏeného zvífiete, transfuzi krve a po-
dávání lékÛ doplnûné opakovan˘mi in-
fuzemi. Z moderních postupÛ, které ne-
vykazují pro o‰etfiovanou fenu tak závaÏ-
ná rizika, lze uvést podávání tamoxifenu,
bromokriptinu nebo prostaglandinÛ. Ve-
terinární lékafii dávají pfiednost kombi-
naci prostaglandinÛ (kloprostenolu)
s bromokriptinem ve formû injekcí od
poloviny ãtvrtého t˘dne po nakrytí feny.
Aplikaci pfiedchází peãlivé klinické vy‰et-
fiení doplnûné vy‰etfiením ultrasonogra-
fem. Pokud je pfiítomnost embryí potvr-
zena, následuje nûkolikadenní podávání
injekcí. V̆ sledkem je resorpce embryí pfii-
rozen˘mi mechanismy, aniÏ by byl naru-
‰en zdravotní stav feny. Nûkdy se dostaví
krátkodobá nevolnost, nechutenství
a Ïíznivost. V na‰ich podmínkách je do-
posud ménû bûÏné pouÏití preparátÛ,
které zpÛsobují funkãní vyblokování re-
ceptorÛ pro hormony. 

Jsem majitelem pÛlroãní fenky
labradora a nemám zatím mnoho
zku‰eností. Ráda bych se
v budoucnosti pokusila o odchov
‰tûÀat, ale vím, Ïe to vyÏaduje 
velké úsilí a péãi. Chtûla bych 
se zeptat, jestli je nutné fenu
v dobû bfiezosti a kojení krmit
nûjakou speciální dietou? 

A. N., K. Vary
Období péãe o bfiezí a kojící fenu je sa-
mozfiejmû pro chovatele nároãné, ale ra-
dost z krásn˘ch a zdrav˘ch ‰tûÀat jistû
v‰echnu námahu vyrovná. Kvalitní v˘Ïiva
je nedílnou souãástí této péãe. Potrava
musí b˘t dobfie stravitelná, musí posky-
tovat plné spektrum potfiebn˘ch amino-
kyselin, vitaminÛ a minerálních látek.
Zv˘‰ené nároky jsou u fen v prÛbûhu bfie-
zosti kladeny na pfiísun vyuÏitelné ener-
gie, které mohou pfiestavovat nárÛst o 40
aÏ 60 procent. U fen kojících poãetnûj‰í
vrhy ‰tûÀat velk˘ch plemen dosahují
energetické potfieby absolutního maxima.
Neplatí v‰ak pravidlo, Ïe je vhodné bû-
hem bfiezosti fenu v pfiíjmu potravy neo-
mezovat. Obezita naopak fyziologii gravi-
dity naru‰uje. Pro vût‰inu skuteãnû kva-
litních krmiv distribuovan˘ch na na‰em
trhu jsou k dispozici i pfiíbalové letáãky,
ve kter˘ch jsou uvedeny dávky vhodné
pro jednotlivé etapy. Kromû toho skuteã-
nû existují i speciální krmiva pro bfiezí
a kojící feny. Bfiezí a kojící fena musí mít
stál˘ pfiístu k ãisté vodû. V Ïádném 
pfiípadû nelze doporuãit pfiikrmování
sladkostmi. 

Doporuãujete oãkování 
proti borelióze? J. L., Blatná
V oblasti, kde je vy‰‰í koncentrace vektorÛ
pfienosu lymské boreliózy, pfiedev‰ím klí‰-
Èat, je oãkování proti borelióze rozumn˘m
rozhodnutím. Inaktivované vakcíny jsou
dnes k dispozici a oãkovat lze psy jiÏ od
stáfií 3 mûsícÛ. Pfiesto doporuãuji souãas-
nû zamûfiit pozornost i na úãinn˘ boj
a prevenci vÛãi ekoparazitÛm. �

Veterinární poradna
Na va‰e dotazy odpovídá prof. MVDr. Z. Knotek, CSc.
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