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Jsem chovatelem devítiletého psa
Alexe, krátkosrstého jezevãíka. JiÏ
dva mûsíce se trápíme s r˘mou. Pes
pofrkává a obãas zatfiepe hlavou.
Obû nosní dírky se mu stfiídavû
ucpávají. Dvakrát uÏ jsme nasadili
antibiotika, ale stav se zatím 
spí‰e zhor‰il. Zkou‰el jsem
i homeopatika, ale rovnûÏ bez
efektu. Doporuãujete nûjakou
speciální léãbu, kterou jsme zatím
nezkusili? Je tfieba nûjaké dal‰í
vy‰etfiení? Rád bych Alexovi
pomohl, ale nevím jak. 

L. P., Ostrov
U psÛ narÛstá s postupujícím vûkem rizi-
ko rozvoje celé fiady onemocnûní, která se
manifestují d˘chacími komplikacemi.
V dutinû nosní lze s postupn˘m omeze-
ním v˘konnosti obran˘ch mechanismÛ
pfiedpokládat moÏnost vy‰‰í frekvence
bakteriálních i mykotick˘ch infekcí. Star‰í
pes je téÏ vystaven riziku neoplazií. Zcela
zásadní souvislost s v˘skytem zánûtliv˘ch
onemocnûní v dutinû nosní u psa mají
rozliãné poruchy chrupu, kdy se infekce
‰ífií drobn˘mi komunikacemi, napfiíklad
pí‰tûlemi podél po‰kozen˘ch kofienÛ
zubÛ. Pfiesná diagnostika nemocí dutiny
nosní u psÛ je v‰ak zcela reálná a vyÏadu-
je pouze peãlivé dodrÏení urãitého pra-
covního protokolu. Jednotlivé diagnostic-
ké kroky jsou v‰ak v˘raznû nároãnûj‰í neÏ
v medicínû humánní. Napfiíklad kvalitnû
proveden˘ v˘tûr nosu pro následnou mik-
robiologickou kultivaci vyÏaduje u psa
medikamentózní zklidnûní (krátkodobou
sedaci), neboÈ jinak hrozí poranûní zvífie-
te nebo pouze povrchní stûr. U ménû zku-
‰eného veterináfie, kter˘ je navíc majite-
lem zvífiete od sedace odrazován, je po-
tom kvalitû proveden˘ odbûr spí‰e v˘jim-
kou. Následuje nevhodnû vedená léãba.
Dal‰ím pfiíkladem mÛÏe b˘t rentgenolo-
gické vy‰etfiení dutiny nosní, které vyÏa-
duje speciální polohování psa a umístûní
kazety. Pouhé podloÏení kazety pod bra-
du psa, kter˘ je pfiidrÏován ve sternální
poloze, nemá Ïádn˘ v˘znam (snad jen
s v˘jimkou nálezu radiodenzního útvaru –
napfiíklad ú‰tûpku kosti). Pokud se tedy

veterinární lékafi setká s pacientem, kter˘
trpí chronick˘m onemocnûním dutiny
nosní, mûl by nejdfiíve uskuteãnit peãlivé
základní vy‰etfiení, které bude vhodné
i pro následnou volbu optimální aneste-
zie. U náleÏitû zklidnûného psa je pfii kva-
litní organizaci práce moÏno v dobré ná-
vaznosti jednotliv˘ch krokÛ uskuteãnit
rentgenologické vy‰etfiení, odbûr vzorkÛ
pro mikrobiologickou (i mykologickou)
kultivaci a cytologické vy‰etfiení sliznice
dutiny nosní. Pokud je k dispozici kvalitní
systém anestezie, je kromû uveden˘ch di-
agnostick˘ch krokÛ moÏno provést i po-
drobné vy‰etfiení celého rozsahu dutiny
nosní speciálním rigidním endoskopem.
Tento systém realizujeme na Fakultû ve-
terinárního lékafiství po pfiedchozí do-
mluvû a konzultaci s osobním veterinár-
ním lékafiem psa i jeho majitelem. Jedná
se o peãlivû vypracovan˘ a rutinnû vyuÏí-
van˘ systém, kter˘ byl jiÏ ovûfien u nûkoli-
ka set pacientÛ. Po provedeném kom-
plexním vy‰etfiení pacienta následuje
konzultace s majitelem psa i jeho osob-
ním veterinárním lékafiem. V pfieváÏné
vût‰inû pfiípadÛ následuje doporuãená te-
rapie referujícím veterinárním lékafiem.
Pokud se jedná o fie‰ení sloÏitûj‰ích pfií-
padÛ, je po vzájemné dohodû realizován
chirurgick˘ zákrok pfiímo na fakultû a pes
je potom propu‰tûn do domácí péãe.
V pfiípadû velmi nepfiíznivé prognózy,
pfiedev‰ím pfii potvrzení pokroãil˘ch ma-
ligních nádorov˘ch procesÛ, je majitel po-
drobnû seznámen se v‰emi aspekty one-
mocnûní. ByÈ se v takovém pfiípadû jedná
o velmi citlivou záleÏitost, je tfieba v sou-
ladu s právy majitele a pfii respektování
role veterinárního lékafie informovat ma-
jitele zcela otevfienû. Pokud je diagnostika
onemocnûní dutiny nosní provedena
pouze povrchnû, pacient se zbyteãnû dále
trápí a je navíc zatûÏován nevhodnou te-
rapií. ¤e‰ení problému jezevãíka Alexe
bude vyÏadovat dodrÏení naznaãeného
diagnostického protokolu. 

Zajímalo by mne, co je to epidermální
dysplazie. Chovám roãní fenu west
highland white teriera a pfii poslední

náv‰tûvû veterinárního lékafie
v souvislosti s pravideln˘m
oãkováním jsem byl upozornûn na
riziko této nemoci. Jaká je pfiíãina?
Jaké má toto onemocnûní prÛbûh?
Lze na‰í fence nûjak pomoci, 
pokud by se ukázalo, Ïe tímto
onemocnûním opravdu trpí? 

I. G., Mariánské Láznû
Epidermální dysplazie u westíkÛ je one-
mocnûní kÛÏe, pfii kterém dochází k aler-
gické reakci na pfiítomnost kvasinek (Ma-
lassezia pachydermatis). Srst je postupnû
znaãnû mastná a onemocnûní je velmi ne-
pfiíjemné kvÛli úpornému svûdûní. Po-
stupnû dochází k úplné ztrátû srsti. Diag-
nóza vyÏaduje peãlivé vy‰etfiení kÛÏe i srs-
ti a tím odli‰ení jin˘ch pfiíãin pruritu a se-
boroick˘ch zmûn. Léãba je zaloÏena na v˘-
razném omezení pfiítomnosti kvasinek,
napfiíklad koupelemi v fiedûném roztoku
imaverolu a souãasném podávání ketoko-
nazolu perorálnû. Úplná likvidace malas-
sezií není pfiíli‰ reálná. Steroidy za úãe-
lem potlaãení svûdûní kÛÏe není vhodné
podávat, neboÈ tím se v˘raznû omezí li-
kvidace kvasinek. Nepfiíjemnou skuteã-
ností této nemoci je její stálé opakování.
V rámci diferenciální diagnózy pfiipadají
v úvahu i jiná onemocnûní s podobn˘mi
klinick˘mi projevy, napfiíklad demodikó-
za, svrab nebo cheyletielóza. Doporuãuji
speciální dermatologické vy‰etfiení. Pokud
by nebyla epidermální dysplazie vãas
diagnostikována, fenka by zbyteãnû trpû-
la a stav by mohl b˘t velmi váÏn˘. V nû-
kter˘ch pfiípadech dokonce dávají majite-
lé psÛ trpících rozsáhlou alopecií pfied-
nost eutanazii. JestliÏe se v‰ak jedná o nû-
kterou z uveden˘ch koÏních parazitóz, je
prognóza velmi pfiíznivá. âetné koÏní
alergie psÛ mohou b˘t téÏ vyvolány pou-
Ïíváním ‰amponÛ urãen˘ch pro ãlovûka.
Pfiíznivou roli pfii komplexnû pojaté léãbû
sehrává i nasazení speciálních krmiv, kte-
rá zaji‰Èují protekci kÛÏe proti potravní
alergii. �
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