
idé pod pojmem alkohol vût‰inou
rozumûjí etanol, tedy alkohol obsa-
Ïen˘ v nápojích. Alkoholické nápo-

je jsou vyhledávány pro schopnost
povzbudit, coÏ se dostavuje po vypití
men‰ího mnoÏství. Pfii pokraãující kon-
zumaci se rychle objeví neÏádoucí úãin-
ky, kter˘mi organismus reaguje na poãí-
nající otravu. Mezi tyto projevy patfií
útlum ãinnosti centrální nervové sous-
tavy (mozku), deprese d˘chání, sníÏení
tûlesné teploty utlumením termoregu-

laãního centra, pfiípadnû aÏ celková ane-
stezie. Zmínûné úãinky etanolu na ãlovû-
ka jsou srovnatelné s úãinkem na zvífiata.
V tomto pfiíspûvku chci popsat jeden
odstra‰ující pfiípad z veterinární praxe.
Na pohotovostní sluÏbu bylo v brzk˘ch
ranních hodinách pfiivedeno ‰tûnû
nûmeckého ovãáka - pes ve vûku dvou
a pÛl mûsíce. Chovatel uvádûl, Ïe ‰tûnû
bezdÛvodnû dlouho vylo a poté náhle
upadlo do stavu úplné apatie. Apatii lze
charakterizovat jako stav se sníÏen˘mi

reakcemi na okolí, reakce mohou aÏ úpl-
nû vymizet. Chovatel uvedl, Ïe ‰tûnû
mohlo doma pozfiít nûjakou chemikálii,
ale Ïe jeho dal‰í sourozenci jsou napros-
to v pofiádku a nejeví známky Ïádného
onemocnûní. Pohotovostní lékafi provedl
vy‰etfiení zdravotního stavu a základní
vy‰etfiení krve. Z v˘sledkÛ bylo nejdÛleÏi-
tûj‰í: nulová reakce ‰tûnûte na okolí, zpo-
malen˘ pupilární reflex (zornice se pfii
pfiímém osvitu musí ihned stáhnout), sil-
né slinûní a zv˘‰ená hladina glukózy.
V noãních hodinách nebylo moÏno pro-
vést podrobnûj‰í vy‰etfiení a nebylo zná-
mo, co zpÛsobilo tak váÏn˘ zdravotní
stav. Zahájena byla tedy pouze léãba
pomocí infuzních roztokÛ. Infuzní rozto-
ky doplÀují tekutiny v cévním fieãi‰ti
a „fiedí“ pfiípadné toxické látky v krvi, pod-
porují funkci ledvin a tím i vyluãování
zplodin moãí z organismu. 
Pouze na základû tûchto informací
a vy‰etfiení nebylo moÏno stanovit diag-
nózu. Pfiipadalo v úvahu více onemocnû-
ní, která zpÛsobují postiÏení celého zdra-
votního stavu a zv˘‰enou hladinu
glukózy v krvi. Následující ráno telefono-
val lékafi, kter˘ mûl psa na starosti, jeho
chovateli a snaÏil se získat více informa-
cí hlavnû o moÏné otravû. Po chvíli cho-
vatel podal pfiekvapující zprávu o tom, Ïe
v noci byla jeho Ïena ve „‰patném stavu“
a on vidûl na zemi vylitou láhev tvrdého
alkoholu. LeÏící ‰tûnû se nacházelo
v blízkosti tohoto místa. Nebylo známo,
jestli byl alkohol podán ‰tûnûti úmyslnû,
nebo zda se dostalo k vylité láhvi a vypi-
lo ãást obsahu ze zemû. DÛleÏité v‰ak
bylo, Ïe lékafi mûl stanovenou diagnózu -
intoxikace etanolem. 
Alkohol patfií mezi jedy, proti kter˘m
neexistuje antidotum, proto nemohla
b˘t léãba urychlena. V poledne v‰ak
bylo ‰tûnû jiÏ na první pohled zdravé
a snaÏilo se olíznout kaÏdému kolem-
jdoucímu obliãej.
·tûnû bylo pfiivezeno v kritickém stavu
a zfiejmû na poslední chvíli. Prognóza
jeho uzdravení byla nejistá aÏ nepfiízni-
vá, pfiesto se s akutní otravou jeho mla-
d˘ organismus dokázal vyrovnat. V tuto
chvíli v‰ak nelze fiíci, jestli a jaké násled-
ky to zanechalo na jeho vnitfiních orgá-
nech, napfiíklad na játrech, ledvinách
a nervov˘ch buÀkách.
Popsan˘ pfiípad akutní otravy alkoholem
u psa je snad dostateãn˘m varováním,
aby majitelé sv˘m zvífiatÛm z Ïádn˘ch
dÛvodÛ alkoholické nápoje nepodávali.
Zvífiata mohou trpût pfiíznaky uveden˘mi
na zaãátku ãlánku aÏ silnou otravou jako
zmínûn˘ nûmeck˘ ovãák.
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Alkohol patfií
mezi jedy,
proti kter˘m
neexistuje
antidotum,
proto nemÛÏe
b˘t léãba
urychlena
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Alkoholy jsou skupinou látek s charakteristickou
chemickou strukturou. V organismu lidí i zvífiat se
vyskytují zcela fyziologicky, jsou souãástí metabolick˘ch
pochodÛ. Ve veterinárním a humánním lékafiství mají svoje
vyuÏití jako rozpou‰tûdla, antiseptika a látky k dezinfekci.

Účinek alkoholu na zvířata

Opilé ‰tûnû
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