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ádor - tumor - je souhrnn˘ pojem,
kter˘m se oznaãuje také rakovina
nebo neoplazie. Neoplazie zna-

mená novotvar, kter˘ se vyvinul z jediné
nadmûrnû bující buÀky. VyrÛstající sku-
piny bunûk se vymykají normální (fyzio-
logické) regulaci rÛstu v organismu. Uve-
dené novotvary mohou b˘t nezhoubné
(benigní) nebo zhoubné (maligní). Tu-
mory mohou b˘t tvofieny epitelem (to
jsou skupiny bunûk, které pokr˘vají
vnitfiní nebo vnûj‰í povrchy tûla), nebo
mohou pocházet ze tkání. Nezhoubné
nádory, které vznikly v epitelu, se ozna-
ãují termínem adenom, zhoubné novo-
tvary karcinom. U nezhoubn˘ch nádorÛ
tkání rozli‰ujeme mimo jiné fibromy a li-
pomy; zhoubné varianty se oznaãují jako
sarkomy. RÛzné formy rakoviny mají také
rÛzné pfiíãiny, ale v celé fiadû pfiípadÛ
mÛÏeme pfiíãinu zhoubného bujení jen
odhadovat. Na vzniku rakoviny se prav-
dûpodobnû podílejí viry, chemikálie, fyzi-
kální vlivy a genetické faktory. 
Pomûrnû dlouho jiÏ platí teorie dûdiãnos-
ti vzniku urãit˘ch nádorÛ. Zvlá‰tû u boxe-
rÛ tak existuje ãastûj‰í v˘skyt celé fiady ná-
dorÛ v urãit˘ch rodinn˘ch vûtvích - takové
nádory mohou b˘t podmínûny plemenem
nebo pfiíslu‰ností k urãité krevní linii.

PSI A JEJICH NÁDORY
U rÛzn˘ch plemen psÛ pozorujeme ve
zv˘‰ené mífie nejrÛznûj‰í nádory. Napfií-
klad u nûmeck˘ch ovãákÛ se ve zv˘‰ené
mífie celkovû diagnostikují nádory kÛÏe,
ledvin a nádory kostí a dále novotvary
mléãné Ïlázy (rakovina mléãné Ïlázy). Dal-
‰ím plemenem, které je mimofiádnû silnû
zatíÏeno nádory, je boxer; u boxerÛ se
s nadprÛmûrnou ãetností vyskytují nádo-
ry kÛÏe, kostí, ústní dutiny a novotvary
vnitfiních orgánÛ. Zv˘‰en˘m rizikem vzni-
ku rakoviny trpí také bern‰tí sala‰niãtí psi
a kokr‰panûlé. U jezevãíkÛ zji‰Èujeme po-
mûrnû ãasto nádory mléãné Ïlázy (vût‰i-
nou nezhoubné) a novotvary kÛÏe. Na-
proti tomu trpasliãí kníraãi, jork‰ír‰tí teri-
éfii a west highland teriéfii, retrívfii, pudlo-
vé a münsterland‰tí ohafii trpí rakovinou
ménû neÏ prÛmûr.

OSTEOSARKOM 
– PSI MAJÍ P¤EDNOST
Pojem osteosarkom se skládá ze slov os-
teo (kosti) a sarkom, coÏ (jak jsme se jiÏ
zmiÀovali) je zvût‰ení objemu tkání tûla.
Osteosarkom je zhoubn˘ nádor, jenÏ vzni-
ká ve tkáních kostí. Obecnû mÛÏeme fiíci,
Ïe se nádory kostí projevují ãastûji u vel-
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RAKOVINA KOSTÍ
Nádory kosterního systému jsou u psÛ pomûrnû vzácné: 
jen zhruba pût procent v‰ech nádorÛ, s nimiÏ se u psa
setkáváme, patfií mezi tumory kostí, pfiiãemÏ nejãastûji
diagnostikujeme takzvan˘ osteosarkom – zhruba
v devadesáti procentech pfiípadÛ. Bûhem posledních let se
nádorová onemocnûní stala pomûrnû závaÏn˘m problémem
i ve veterinární medicínû. To souvisí mimo jiné také 
s tou skuteãností, Ïe stoupl poãet star‰ích psÛ, 
zvlá‰tû díky podstatnû lep‰ím moÏnostem jejich léãby.

N
Chemoterapie
vede vÏdy jen
ke zmen‰ení
poãtu nádoro-
v˘ch bunûk, ale
nikdy nepfiine-
se jejich úplné
odstranûní 
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k˘ch a tûÏk˘ch psÛ neÏ u men‰ích plemen.
Ve zv˘‰ené mífie b˘vají postiÏeni psi ve
vûku zhruba od ‰esti do sedmi let a psi
ãastûji neÏ fenky. Osteosarkom se vysky-
tuje pfieváÏnû na dlouh˘ch dut˘ch kostech
- pfiedev‰ím u ramení kosti, stehna a hole-
nû. V souãasnosti neexistují Ïádné infor-
mace o moÏn˘ch faktorech, které by moh-
ly vést ke vzniku osteosarkomu. Stejnû
ãasto se hovofií o nedoléãen˘ch zlomeni-
nách kostí i o genetické predispozici, pro-
toÏe u rotvajlerÛ a bernard˘nÛ pozoruje-
me vy‰‰í ãetnost v˘skytu tohoto onemoc-
nûní v nûkter˘ch krevních liniích.
Klinické charakteristické projevy nádorÛ
kostí jsou v první fiadû kulhání vysokého
stupnû, otoky a bolesti.

VYHLÍDKY JSOU CHMURNÉ
Pokud vznikne podezfiení na zhoubn˘ ná-
dor kostí, je tfieba nejdfiíve zjistit, zda se ra-
kovinné buÀky jiÏ roz‰ífiily do jin˘ch ãástí
tûla. Pokud se rakovina roz‰ífiila od místa
svého vzniku na sousední kosti nebo mûk-
ké tkánû, znamená to, Ïe se vytváfiejí me-
tastázy (tedy dcefiiné nádory) v celém tûle,
coÏ je z hlediska prognózy léãby pacienta
mimofiádnû nepfiíznivé. Osteosarkom me-
tastázuje obecnû velmi rychle a vût‰inou
jsou napadeny plíce psa. Metastázy v‰ak
lze pomûrnû ãasto prokázat také v játrech,
slezinû a v ledvinách postiÏeného jedince,
zatímco v lymfatick˘ch uzlinách jsou me-
tastázy velmi fiídké. I pfies pozoruhodné
pokroky moÏností léãby rakoviny se tera-
pie osteosarkomu omezuje pfiedev‰ím na
takzvanou paliativní medicínu. To zname-
ná, Ïe se léãba soustfiedí na tlumení bo-
lesti, kontrolu pfiíznakÛ a specializovanou
péãi, která má zajistit co nejlep‰í kvalitu
Ïivota pacienta. I kdyÏ se v nûkter˘ch pfií-
padech podafií úspû‰nû léãit nádor kostí,
vût‰inu psÛ b˘vá nutné dfiíve ãi pozdûji
uspat, protoÏe v jejich tûle vznikly me-
tastázy. Na rentgenovém snímku jsou dce-
fiiné nádory dobfie patrné. 

NADùJE NA UZDRAVENÍ
Nadûje na uzdravení a volba zpÛsobu léã-
by závisí na velikosti, lokalizaci (místu v˘-
skytu), druhu a stadiu nádoru a dále na
vûku a celkovém zdravotním stavu paci-
enta. JestliÏe se v organismu nemocného
je‰tû nevyskytují Ïádné metastázy, mÛÏe
amputace postiÏené konãetiny pfiispût
k prodlouÏení Ïivota pacienta. Neexistují
Ïádné záruky, Ïe nemoc tfii nebo ãtyfii mû-
síce po amputaci zasaÏené konãetiny ne-
propukne znovu. Stfiední doba pfieÏití po
amputaci ãiní jen 3 aÏ 5 mûsícÛ, protoÏe

metastázy se u tohoto druhu rakoviny vy-
víjejí velmi rychle. JestliÏe se po operaci
pacientovi umoÏní chemoterapie, lze do-
bu pfieÏití prodlouÏit na 9 aÏ 11 mûsícÛ.
S amputací konãetiny se vût‰ina zvífiat vy-
rovnává pomûrnû velmi dobfie - podstat-
nû lépe neÏ jejich majitelé! Tento zákrok
má pozitivní v˘sledky i u velk˘ch a tûÏ-
k˘ch psÛ; dokonce i psi váÏící témûfi met-
rák si dovedou se tfiemi konãetinami vel-
mi dobfie poradit. 

NÁDORY ZPÒSOBUJÍ BOLESTI
Nádorová onemocnûní b˘vají spojena se
siln˘mi bolestmi. Tyto bolesti mohou sou-
viset s nádorem, ale také s léãbou. Pfii
dlouhodobém tlumení bolesti bychom
mûli nejradûji podávat tablety, abychom
zvífiata nestresovali je‰tû injekcemi. 

FIBROSARKOM
A CHONDROSARKOM
Kromû osteosarkomu existují je‰tû dal‰í
dva nádory kostí: Fibrosarkom je diagnos-
tikován pomûrnû vzácnû. Tvofií se vût‰i-
nou v oblasti vedlej‰ích dutin nosních ne-
bo v konãetinách a po‰kozuje tkánû kostí.
Fibrosarkom na hlavû deformuje celou
lebku. Toto onemocnûní postupuje jen
pomalu, metastázy se tvofií podstatnû po-
zdûji neÏ u osteosarkomu.
Chondrosarkomy tvofií u psa zhruba 10
procent v‰ech nádorÛ kostí. Tyto nádory se
vyvíjejí z chrupavãit˘ch tkání pfiedev‰ím
v nosu, na Ïebrech, v horní ãelisti a na hor-
ní stranû lopatek. Velmi ãasto jsou posti-
Ïeni boxefii a nûmeãtí ovãáci. Za normál-
ních okolností postupuje toto onemocnû-
ní jen pomalu a tyto nádory napadají jen
velmi zfiídka sousední kosti nebo chrupav-
ky. Komplikace související s cévním systé-
mem (napfiíklad otoky konãetin) pozoru-
jeme jen ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech. Nádor
v nosu zpÛsobuje ãasté k˘chání a krvácení

z nosu. Metastázy se tvofií jen asi v pûtinû
pfiípadÛ; prognóza je proto podstatnû
pfiíznivûj‰í neÏ u onemocnûní osteosarko-
mem nebo fibrosarkomem.

1. OPERACE
BûÏnou léãbou vût‰iny nádorÛ - a tedy
také nádoru kostí - je operace. Pfii zákroku,
kter˘ se provádí podle velikosti a roz‰ífie-
ní nádoru, se odstraní z tûla nádor a nû-
které sousedící zdravé tkánû. Pfii operativ-
ním zákroku je tfieba zvaÏovat, nakolik lze
provést operaci bez amputace, aniÏ by se
nádor vracel (proces k zachování konãe-
tin). Cílem není jen prosté prodlouÏení
Ïivota, ale pfiedev‰ím zachování pfiijatel-
né kvality Ïivota. Pfiedpokladem paliativní
operace je, aby bylo moÏné nádor odstra-
nit bez dal‰ích komplikací. Cílem této léã-
by je zlep‰ení kvality Ïivota zvífiete od-
stranûním komplikací. Paliativní operace
mÛÏe b˘t rozumná také v rámci kombi-
nované léãby s ozafiováním a nebo che-
moterapií, protoÏe zmen‰ením objemu
nádoru lze zlep‰it úãinky uveden˘ch dal-
‰ích léãebn˘ch opatfiení. 

2. CHEMOTERAPIE
U chemoterapie se k usmrcení rakovin-
n˘ch bunûk pouÏívají urãité léky - takzva-
ná chemoterapeutika. Tyto léky lze paci-
entovi podávat ve formû tablet nebo pfií-
mo do svalÛ ãi krevního fieãi‰tû. Chemo-
terapie se naz˘vá také systémová terapie,
protoÏe léky se krevním fieãi‰tûm dostá-
vají do celého tûla a mohou tak bojovat
proti rakovinû kdekoliv v organismu paci-
enta. Chemoterapie vede vÏdy jen ke
zmen‰ení poãtu nádorov˘ch bunûk, ale
nikdy nepfiinese jejich úplné odstranûní.
Cílem chemoterapie u psa je potlaãení
neoplazie. Chemoterapeutika jsou vysoce
jedovatá a nûkterá mívají velmi závaÏné
vedlej‰í úãinky. Vzhledem o oãekávanému
vyléãení psa respektive prodlouÏení jeho
Ïivota je v‰ak toto riziko jedovatosti uve-
den˘ch pfiípravkÛ pfiijatelné.

3. OZA¤OVÁNÍ
Ozafiování (radioterapie) vyuÏívá k us-
mrcení rakovinn˘ch bunûk a ke zmen‰e-
ní nádoru rentgenového záfiení s vyso-
kou energií. Úãinky ozafiování jsou zalo-
Ïeny na zniãení dûdiãné informace ná-
dorové buÀky (DNA). Dávku záfiení ne-
lze zvy‰ovat neomezenû, protoÏe je rizi-
ku po‰kození následkem pÛsobení záfie-
ní vystavena také zdravá tkáÀ v místû
ozafiování - a to je neÏádoucí prÛvodní
jev radioterapie. - r -
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Diagnóza: nádorové onemocnûní

Trojnásobná léãba
k prodlouÏení Ïivota
U v‰ech psÛ s nádorem kostí existuje
nûkolik moÏností léãby, které se
vût‰inou navzájem kombinují:
1. OPERACE – amputace postiÏené
konãetiny nebo odstranûní
rakovinného nádoru,
2. CHEMOTERAPIE – podávání lékÛ,
které usmrcují rakovinné buÀky,
3. OZA¤OVÁNÍ – pouÏití velk˘ch
dávek rentgenového záfiení
k usmrcení rakovinn˘ch bunûk.
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