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Mám na Vás prosbu ohlednû
pofiízení psa. MÛj první pes byla
fenka dobrmana. Byla z dobrého
chovu. Získali jsme mnoho titulÛ,
sloÏili zkou‰ky, odchovali ‰tûÀátka.
Ale v osmi letech náhle neãekanû
zemfiela na zástavu srdce. Lékem na
na‰i bolest se stal pes bordeauxské
dogy. Byl zcela v pofiádku, aÏ ve 2,5
letech se u nûj projevila dysplazie
kyãelního kloubu, dle vy‰etfiení 
‰lo o DKK 3. stupnû. Zaãali jsme
pfiidávat kloubní v˘Ïivu a problémy
zmizely. Ve tfiech letech v‰ak zaãal
mít problémy se srdcem, veterináfi
zjistil arytmie. I pfies vydatné
krmení kvalitními granulemi stále
hubl, nepomohly ani infuze. RTG
posléze odhalil metastázy na plicích
a poté, co se mu ve stolici objevila
krev, jsme se, aã s tûÏk˘m srdcem,
rozhodli nechat psa uspat. Pitva
zjistila mnoho nádorÛ rÛzné
velikosti na stfievech, slezinû
a u srdce. Dal‰ím psem byla
brazilská fila. Kromû k˘ly
a drobn˘ch problémÛ s okem byla
v naprostém pofiádku, pravidelnû
oãkovaná, odãervená. Ale najednou
se pod krkem udûlala boule
velikosti jablka a veterináfi
konstatoval, Ïe jde o infekãní zápal
lymfatick˘ch uzlin. Záhy se mu
udûlaly boule i na zadních nohách.
Antibiotika nezabrala ani bûhem
t˘dne, proto jsem doktora poÏádal
o histologické vy‰etfiení. To bohuÏel
potvrdilo rakovinu uzlin. Nakonec
jsme museli dát psa také uspat. Teì
se bojíme koupit dal‰ího psa, aby
nám zase neonemocnûl rakovinou.
Rád bych se s Vámi o tomto
problému poradil. Zdá se mi
nepravdûpodobné, aby psi rÛzn˘ch
plemen a krevních linií zemfieli 
na stejnou nemoc – rakovinu
lymfatick˘ch uzlin. SnaÏil jsem se
pfiijít na nûco, co by nemoc mohlo
zpÛsobit - napfi. laminátové parkety,
které jsme nechali dát do bytu.
Prosíme o radu, zda je moÏné, Ïe by

laminát vyluãoval nûjaké látky,
které by zpÛsobily onemocnûní,
nebo o jakékoli jiné poznatky
a rady. Nechceme proÏít podobné
trápení potfietí. Za pochopení
a pomoc pfiedem dûkuji.

J. K., Brno
Aãkoli se mÛÏe skuteãnû zdát, Ïe v‰echny
pfiípady by mohly mít spoleãn˘ pÛvod,
není to pfiíli‰ pravdûpodobné. Odmyslí-
me-li si, Ïe v‰ichni psi Ïili postupnû v té-
mûfi shodném prostfiedí, spoleãn˘ch zna-
kÛ najdeme jen velmi málo. Uvádûná zá-
stava srdce u osmileté feny dobrmana
mohla b˘t skuteãnû srdeãním selháním,
napfiíklad pfii nûkteré z forem kardiomy-
opatií nebo v dÛsledku embolie. Obdob-
n˘ stav v‰ak mÛÏe b˘t vyvolán i dal‰ími
faktory – napfiíklad kolaps pfii zátûÏi
v prostfiedí s vysok˘mi teplotami, poru-
‰ení nervové regulace, sepse a podobnû.
Lze téÏ pfiedpokládat, Ïe popisované ná-
hlé selhání srdeãní ãinnosti bylo dÛsled-
kem jiÏ del‰í dobu probíhajícího procesu,
jenÏ se v‰ak manifestoval jen drobn˘mi
komplikacemi, kter˘m nebyl pfiikládán
vût‰í v˘znam. Obãasné nechutenství, ne-
pravidelné d˘chání a únava. Osmiletá
fena dobrmana mÛÏe b˘t obecnû zafiaze-
na do kategorie seniorÛ a uvedené proje-
vy srdeãní a obûhové slabosti jsou ãasto
pfiiãítány jen vy‰‰ímu vûku. Preventivní
vy‰etfiení ãinnosti srdce a monitorování
krevního tlaku by v takovém pfiípadû
mohlo usnadnit intravitální diagnostiku
kardiologického pacienta. Dysplazie ky-
ãelního kloubu u témûfi tfiíleté borde-
auxské dogy je rovnûÏ stavem, kter˘ není
nijak v˘jimeãn˘. U velk˘ plemen nastává
maturace skeletu ponûkud pozdûji neÏ
u drobn˘ch psÛ. Obûhové potíÏe a ná-
slednû pitvou potvrzená loÏiska nádoro-
vého bujení lze jen tûÏko spojovat s kon-
krétním vyvolávajícím faktorem. Z intra-
vitálních diagnostick˘ch metod by v tom-
to pfiípadû bylo jistû pfiínosem provedení
ultrasonografického vy‰etfiení s moÏnos-
tí odbûru bioptátu pro histologické po-
tvrzení typu nádoru a vyslovení prognó-
zy. RovnûÏ vy‰etfiení periferní krve by
mohlo pfiispût k pfiesnûj‰ímu vymezení

problému. U brazilské fily bylo zcela
správnû vy‰etfiení bioptátÛ uskuteãnûno
a lze pfiedpokládat, Ïe byla diagnostiko-
vána nûkterá z forem lymfomu. Léãba ta-
kového pacienta je moÏná, nicménû je
velmi nároãná (i finanãnû) a prognózu je
nutno vyslovit s velkou opatrností. U po-
pisu pfiípadu schází specifikace vûku, coÏ
mÛÏe b˘t pro konkrétní volbu pfiístupu
k léãbû rovnûÏ v˘znamné. Obecnû lze na-
vrhnout chemoterapii, radioterapii a chi-
rurgické fie‰ení, pfiiãemÏ na sebe mohou
v‰echny tyto metody vzájemnû logicky
navazovat. Chemoterapie je urãena pro
specializovaná pracovi‰tû, neboÈ je tfieba
respektovat hygienické podmínky zachá-
zení s léky (cytostatika, chemoterapeuti-
ka) vãetnû jejich skladování a likvidace.
Radioterapie je dostupná na pracovi‰tích
v zahraniãí. Chirurgické zákroky u paci-
entÛ s neoplaziemi provádûji i nûkterá
na‰e veterinární pracovi‰tû. 
Na dotaz o potenciálním nebezpeãí la-

minátov˘ch parket jako moÏného zdroje
toxick˘ch látek onkogenního faktoru lze
odpovûdût ve dvou úrovních. Zaprvé po-
kud jsou parkety urãeny pro instalaci
v obytné místnosti, riziko intoxikace by
nemûlo b˘t váÏné (lze konzultovat s v˘-
robcem ãi prodejním centrem a kontrolo-
vat dokumentaci) pro zvífiata a pfiedev‰ím
pro ãlovûka! Pozornost je nutno spí‰e vû-
novat formû instalace – pfiedev‰ím rÛz-
n˘m typÛm tmelÛ a lepidel! Zadruhé po-
tenciálnû ‰kodliv˘ch látek je v na‰em oko-
lí, bohuÏel stále velmi mnoho a jejich v˘-
ãet by v˘raznû pfiekroãil prostor vymezen˘
pro tuto rubriku. Pokud nejste jedno-
znaãnû milovníkem velk˘ch plemen psÛ,
doporuãuji jako dal‰ího spí‰e drobnûj‰ího
pejska (jezevãík, pudl, bígl). PrÛmûrná
délka Ïivota je u tûchto psÛ ponûkud del-
‰í, nicménû nemoci se nevyh˘bají Ïádné-
mu psovi a s pfiib˘vajícím vûkem jejich
poãet a závaÏnost narÛstají. Od stfiedního
vûku je proto velmi vhodné dodrÏovat
systém preventivních vy‰etfiení. �

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