
SVùT PSÒ 4/05 47

VETERINÁRNÍ PORADNA
Fo

to
 M

in
er

va

Obracím se na vás s problémem, 
se kter˘m si nevím rady. Mám
osmiletou fenku pudla toy. Nikdy
nemûla ‰tûÀata a od pûti let je
vykastrovaná. Mimo ni mám je‰tû
‰estiletou pudlici a dvû jork‰írky 
ve vûku tfii a dva roky. Krmím
granulemi. Osmiletá fenka v‰echny
tfii pfiijala velmi matefisky. Ale po
koupi nejmlad‰í jork‰írky zaãala
pudlice vÏdy po jídle (pÛl hodiny 
aÏ 3 hodiny) dávit jídlo. Vypadá to,
jako kdyÏ fena krmí mladé. Vydáví
vÏdy tuÏ‰í ka‰i. Poru‰ení jícnu
veterináfi vylouãil. ProtoÏe
nepfiijímá celou potravu jiÏ dva
roky, fena znatelnû zhubla. 
Nevím jak ji to odnauãit a obávám
se, aby to nebyla tfieba bulimie. 

A. P., Praha
Úvaha o chování odpovídajícím návykÛm
divok˘ch psovit˘ch ‰elem je logická a ne-
lze se divit, Ïe va‰e pozornost smûfiuje
k této moÏnosti. Pokud by ‰lo skuteãnû
o takovou poruchu chování, potom spo-
ãívá fie‰ení v úpravû systému chovu. Je
otázkou, jak by se fenka zachovala, kdyby
byly nejmlad‰í fenky urãitou dobu cho-
vány separovanû. MoÏností by bylo svûfiit
tyto nejmlad‰í fenky nûkomu pfiíbuzné-
mu nebo blízkému na del‰í dobu, napfií-
klad po dobu prázdnin. Pfiechodná ne-
pfiítomnost tûchto zvífiat v chovu by mo-
hla vést k postupné úpravû chování a ná-
vratu k pÛvodním návykÛm. Faktem je,
Ïe psovité ‰elmy zvyklé pÛvodnû na
striktní organizaci Ïivota ve smeãce mají
zachovány mnohé instinkty a projevy,
které mohou i zku‰eného chovatele pfie-
kvapit. Klasick˘m pfiípadem, kter˘ rovnûÏ
souvisí s pfiíjmem potravy, je zv˘‰en˘ zá-
jem psa o zbytky potravy v misce v oka-
mÏiku, kdy se v blízkosti objeví jin˘ pes
jako potenciální konkurent na toto sous-
to. V uvedeném pfiípadû osmileté fenky
pudla toy lze pfiesto doporuãit i smûfio-
vání diagnostick˘ch krokÛ jin˘m smû-
rem. Smûrem zamûfien˘m na vylouãení
skrytého onemocnûní. Peãliv˘m sledová-
ním vyvrhování potravy lze odli‰it regur-
gitaci od zvracení. Zatímco regurgitace

je návrat potravy z oblasti jícnu, zvracení
je návrat potravy ze Ïaludku. Zvracení
vût‰inou pfiedchází stav nevolnosti
a v prÛbûhu zvracení pozorujeme u psa
zapojení bfii‰ních svalÛ (stahování bfii-
cha). Omylem je odli‰ovat zvracení od re-
gurgitace pouze na základû ãasového
úseku od doby pfiijetí sousta. Pokud vá‰
veterinární lékafi vylouãil po‰kození jíc-
nu a lze jednoznaãnû hovofiit o zvracení,
je tfieba upfiesnit jinou pfiíãinu. Na zákla-
dû vy‰etfiení konzistence, barvy, pH a dal-
‰ích fyzikálních a chemick˘ch vlastností
zvratkÛ mÛÏe veterinární lékafi odli‰it
zmûny pfiímo v Ïaludku nebo v tenkém
stfievû. Biochemické a hematologické vy-
‰etfiení krve mÛÏe v mnoh˘ch podobn˘ch
pfiípadech odhalit i skryté funkãní poru-
chy dal‰ích orgánÛ. Opakované zvracení
a ztráta hmotnosti doprovázejí celou
fiadu onemocnûní slinivky bfii‰ní, jater
i ledvin. Vzhledem k vûku fenky je nutno
tyto alternativy zvaÏovat. Ze zobrazova-
cích metod lze doporuãit ultrazvuk, pfií-
padnû posouzení vnitfiní stavby jícnu, Ïa-
ludku a stfieva rentgenologick˘m vy‰et-
fiením s pouÏitím kontrastní náplnû
(skiabaryum). Zvracení mÛÏe b˘t dÛsled-
kem mechanického podráÏdûní vfiídkÛ,
polypÛ nebo jin˘ch procesÛ v Ïaludeãní
stûnû nebo ve sliznici dvanáctníku.
V‰echny v˘‰e vyjmenované metody jsou
neinvazivní a nepfiedstavují pro pacienta
Ïádnou mimofiádnou zátûÏ. Ponûkud ná-
roãnûj‰í je endoskopie, tedy podrobné vy-
‰etfiení jícnu, Ïaludku a pfiípadnû i dva-
náctníku. UmoÏÀuje pfiesné zobrazení
stavu sliznic a cílen˘ i bezpeãn˘ odbûr bi-
optátÛ pro následné histologické posou-
zení. Nároãnost tohoto vy‰etfiení spoãívá
pfiedev‰ím v pfiípravné fázi a v zaji‰tûní
kvalitní anestezie. Pokud navrÏená cho-
vatelská opatfiení nepfiinesou oãekávanou
úpravu a základní vy‰etfiení fenky neu-
moÏní jednoznaãné urãení diagnózy, lze
endoskopické vy‰etfiení trávicího traktu
fenky jednoznaãnû doporuãit. 

Máme devítiletou fenku kavalíra
king Charles ‰panûla. Velmi ráda mi
olizuje nohy aÏ ke kolenÛm, coÏ mi

není pfiíjemné. ManÏelovi to nedûlá.
Je to nûjaká nemoc, zlozvyk, nebo 
jí schází nûco ve stravû? Dostává
granule pro ‰tûÀata a vodu. Jak ji
to odnauãit, pokud je to zlozvyk?
Prosím o radu, dûkuji za odpovûì. 

L. V., Palkovice
Mnohé zlozvyky a nevhodné projevy
chování b˘vají tradiãnû spojovány s ne-
dostatky urãit˘ch sloÏek v˘Ïivy. V dne‰ní
dobû kvalitních komerãních krmiv jsou
v‰ak takové pfiípady úplnou vzácností.
Také v tomto pfiípadû lze jak˘koliv deficit
v potravû striktnû vylouãit. Otázkou je
nicménû, proã je devítiletá fenka krmena
granulemi pro ‰tûÀata. Vût‰ina renomo-
van˘m firem dnes peãlivû odli‰uje recep-
tury krmiv pro jednotlivé vûkové katego-
rie a zkrmování krmiva urãeného pro
‰tûÀata dospûlému psovi nemá racionál-
ní dÛvod. Nejedná se pfiímo o nûjaké ri-
ziko váÏného po‰kození zdraví, ale slo-
Ïení diety pro ‰tûÀata se od krmiv pro
dospûlé psy li‰í v zastoupení energeticky
bohat˘ch komponent. Pfiinejmen‰ím
mÛÏe b˘t tento zpÛsob pfiíãinou zvy‰o-
vání nadváhy aÏ obezity. Zvífiata reagují
na základû mnoha podnûtÛ a signálÛ,
které zÛstávají ãlovûku skryty. ObtûÏová-
ní urãité osoby v rodinû mÛÏe b˘t dáno
napfiíklad vnímáním specifick˘ch pacho-
v˘ch podnûtÛ – uvolÀovan˘ch feromonÛ.
Psi i fenky takto nûkdy pronásledují ne-
jen ãleny své rodiny, ale i jejich pfiedmû-
ty nebo souãásti obleãení. Byly téÏ za-
znamenány pfiípady v˘razn˘ch aÏ velmi
obtûÏujících projevÛ náklonnosti ke ãle-
nu rodiny, kter˘ trávil dennû del‰í dobu
v zamûstnání a pro psa byl více vzácn˘.
Olizování je v tomto pfiípadû spí‰e pro-
jevem chování a jeho rozvoj ãi potlaãení
je plnû v rukou chovatele. Je tfieba cho-
vat se k fence vlídnû a pfiátelsky, ale po-
dobné zlozvyky jednoznaãnû odmítnout.
Potrestání mÛÏe mít charakter jemného
plácnutí, v Ïádném pfiípadû nebudeme
psa bít. �
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Na va‰e dotazy odpovídá prof. MVDr. Z. Knotek, CSc.
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