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Vlastním osmiletého psa, kfiíÏence
jezevãíka. V poslední dobû u nûj
pozoruji únavu a sníÏen˘ zájem
o potravu. Pfii ranní procházce
pÛsobí zprvu ztuhl˘m dojmem
a obãas i poka‰lává. Opakovaná
léãba antibiotiky byla zatím bez
vût‰ího efektu. MÛÏete mi doporuãit
nûjakou jinou léãbu, která by byla
úãinná? O. H., M. Láznû
Popisované zdravotní komplikace by
bylo moÏno zafiadit do projevÛ typick˘ch
pro psy s poruchami cirkulace – pfiede-
v‰ím pacienty s onemocnûním srdce.
Noãní v˘razné chrápání, ranní ka‰el
a sníÏen˘ pohyb, vût‰í unavitelnost a po-
stupná ztráta apetitu - to v‰e jsou pfií-
znaky, které ãasto doprovázejí pacienty
s kardiovaskulárním onemocnûním. Po-
kud byla doposud provedena pouze léã-
ba antibiotiky, bude nyní zapotfiebí vû-
novat diagnostickému vy‰etfiení více po-
zornosti. Prvním krokem je vÏdy dÛklad-
né klinické vy‰etfiení pacienta. V tomto
pfiípadû bude jistû zamûfieno na zhodno-
cení zbarvení sliznic, urãení frekvence
dechu a posouzení srdeãní tepové frek-
vence i kvality periferního pulzu. Pozor-
nost se zamûfiuje i na jugulární pulz a vy-
hodnocení pravdûpodobnosti pfiítom-
nosti ascitu. Následují speciální vy‰etfie-
ní. Kromû kompletního vy‰etfiení hema-
tologického a pfiedev‰ím biochemického
profilu krve to znamená zhotovení kva-
litních rentgenogramÛ dutiny hrudní,
zhotovení ultrasonografického vy‰etfiení
srdce a peãlivé vyhodnocení elektrokar-
diogramu. Kardiovaskulární onemocnû-
ní jsou u psÛ stfiedního vy‰‰ího vûku re-
lativnû ãastá, ale mohou uniknout po-
zornosti chovatele. Stejnû jako u jin˘ch
onemocnûní zde platí, Ïe vãasné odhale-
ní problému a úãinnû zvolená terapie
mohou plnohodnotn˘ Ïivot pacienta v˘-
raznû prodlouÏit. Opomenutí mÛÏe nao-
pak s ohledem na v˘znam kardiovasku-
lárního aparátu konãit zbyteãnû smutnû,
pfiedãasnou ztrátou psa z dÛvodu ne-
zvládnutého následného selhání ledvin
nebo váÏn˘ch komplikací d˘chacího apa-
rátu. Pod ‰irok˘ pojem kardiovaskulární

onemocnûní jsou fiazena onemocnûní
cévního aparátu a pfiedev‰ím rÛzné for-
my onemocnûní srdce. Zde je tfieba po-
chopit, Ïe pojem onemocnûní srdce je
velmi obecn˘ – mÛÏe se jednat o poruchy
funkce automatick˘ch kontrakcí srdeãní
svaloviny, naru‰ení frekvence srdeãní
ãinnosti, vrozené morfologické vady
a pfiekáÏky i zánûtlivá onemocnûní. Je
jasné, Ïe i léãba tûchto jednotliv˘ch fo-
rem onemocnûní srdce není jednoduchá
a jednotná. Tradiãní léãba, která se opírá
o pouÏití srdeãních glykosidÛ (digoxin),
smûfiuje ke zlep‰ení systolické funkce
srdce a mÛÏe mít i pfiízniv˘ efekt na
zklidnûní srdce v pfiípadû fibrilací síní.
Upravuje se tak kontraktilita srdeãní sva-
loviny a souãasnû i autonomní nervové
fiízení ãinnosti srdce. BûÏnû jsou do tera-
pie zafiazována i diuretika, která umoÏ-
Àují pfiirozené odãerpání hromadící se
tekutiny v rÛzn˘ch ãástech tûla (napfií-
klad edém plic). Jinou skupinou úãin-
n˘ch lékÛ u psÛ s kardiovaskulárními
komplikacemi jsou tzv. ACE-inhibitory
(inhibitory angiotenzin konvertujícího
enzymu). Ty umoÏÀují u pacienta se se-
lháním srdce vasodiltaci, ústup edémÛ
a sníÏení krevního tlaku. V˘znamnou
vlastností lékÛ této skupiny je podpora
prokrvení ledvin a zachování jejich filt-
raãní funkce. Na ãinnost srdce mají vliv
i ionty, napfiíklad sodík, draslík, vápník,
hofiãík nebo vápník. Proto zahrnuje kom-
plexní léãba fiady onemocnûní srdce i za-
fiazení speciálních diet, které zohledÀují
optimální zastoupení a pomûr uvede-
n˘ch iontÛ. Veterinární kardiologie je
obor, kter˘ se v âeské republice velmi
úspû‰nû rozvíjí, o ãemÏ svûdãí i vytvofie-
ní odborné sekce, která sdruÏuje veteri-
nární lékafie s vyhranûn˘m zájmem
o tuto problematiku. Poãet rutinnû pro-
vádûn˘ch operací srdce u psÛ je u nás
doposud v˘raznû niÏ‰í neÏ je tomu v hu-
mánní medicínû, ale to je do znaãné míry
dáno i finanãní nároãností celého kom-
plexu, kter˘ zahrnuje pfiípravu pacienta,
nároãnou operaci, postoperaãní péãi
a rekonvalescenci. Vzhledem k tomu, Ïe
‰piãková humánní experimentální

kardiologická pracovi‰tû se tradiãnû opí-
rají o veterinární modely (prase, králík,
pes), je pochopitelné, Ïe technické pfií-
stupy samy o sobû nejsou hlavním pro-
blémem. V kaÏdém pfiípadû lze s potû‰e-
ním konstatovat, Ïe existence skupiny
veterinárních lékafiÛ s vyhranûn˘m zá-
jmem o klinickou kardiologii je reálnou
skuteãností a zvládnutí kardiologického
pacienta by proto nemûlo b˘t problé-
mem. Pokud by vá‰ pes vyÏadoval nároã-
né speciální kardiologické vy‰etfiení, po-
Ïádejte o kontakt na specialistu va‰eho
veterinárního lékafie nebo se s Ïádostí
o adresy obraÈte pfiímo na kanceláfi Ko-
mory veterinárních lékafiÛ âeské repub-
liky, která sídlí v Brnû v areálu Veterinár-
ní a farmaceutické univerzity.

Jak mám postupovat, pokud do‰lo
k úhynu mého psa oznaãeného
mikroãipem? Je tfieba to 
nûkde ohlásit? A. L., Tachov
Dfiíve se k oznaãení psÛ pouÏívalo teto-
vání a v pfiípadû ztráty psa byl vût‰inou
informován poradce chovu. Pokud jste
pro nezamûnitelné oznaãení va‰eho psa
zvolil aplikaci mikroãipu, potom jste jis-
tû ve spolupráci s veterinárním lékafiem
informovali o registraãním ãísle pfiíslu‰-
n˘ registr. Faktem je, Ïe v minulosti exi-
stovalo paralelnû nûkolik registraãních
systémÛ, ale to je jin˘ problém. Pokud
pes uhynul nebo byl ze závaÏn˘ch zdra-
votních dÛvodÛ veterinárním lékafiem
utracen, je vhodné o tomto faktu uãinit
záznam v oãkovacím prÛkazu (novûji
v pasu) a informovat i pfiíslu‰n˘ regist-
raãní systém. Odstraní se tak pfiípadné
nepfiíjemnosti pfii vymáhání poplatku
obecním úfiadem a hlavnû se upfiesní ak-
tuální pfiehled registru. To je v zájmu
v‰ech ostatních majitelÛ psÛ, ktefií mo-
hou správnû veden˘ registraãní systém
potfiebovat, napfiíklad pfii dohledání za-
toulaného zvífiete. �
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Na va‰e dotazy odpovídá prof. MVDr. Z. Knotek, CSc.
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