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Megaezofagus

Správné krmení pomáhá
Mega – to slovo známe z bûÏné fieãi jako obecn˘ v˘raz pro nûco velkého,
gigantického. Ezofagus je lékafisk˘ v˘raz oznaãující jícen a pod pojmem
megaezofagus rozumí zvûrolékafi silnû roz‰ífien˘ a zvût‰en˘ jícen. 

Dûdiãnost tohoto
jevu byla aÏ dosud
potvrzena
u drátosrst˘ch
foxteriérÛ
a trpasliãích
kníraãÛ;
u nûmeck˘ch
ovãákÛ
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lavní úlohou jícnu je potravu,
kterou pes více nebo ménû dobfie
rozkou‰e, dopravit celou hrudní

dutinou aÏ do Ïaludku. Proto je stûna
jícnu vybavena svalstvem, které se
vlnovitû stahuje a opût uvolÀuje,
jakmile ho roztahuje ka‰ovitá strava
procházející z ústní dutiny do Ïaludku.
Tímto zpÛsobem se potrava posouvá 
aÏ do Ïaludku. V nenaplnûném stavu je
jícen obvykle pouhou plochou trubicí. 
U psÛ, ktefií trpí onemocnûním
oznaãovan˘m jako megaezofagus, 
je jícen ‰iroce roz‰ífien a roztaÏen nad
své obvyklé rozmûry. Celá trubice je
„vybûhaná" a volná jako nafukovací 
míã, kter˘ byl nafouknut˘ del‰í dobu.
Jícen se pak nedokáÏe stahovat
dostateãnû silnû, aby potravu aktivnû
dopravoval z hltanu do Ïaludku. 
V dÛsledku toho se v jícnu nashromáÏdí
vût‰í mnoÏství ka‰ovité stravy, 
slin a vody, a protoÏe doprava dále 
do Ïaludku není moÏná, vrací se 
obsah jícnu pasivnû zpût do ústní dutiny.

P¤ÍâINY
Pfiíãiny takzvanû získaného
megaezofagu, tedy stavu, kter˘ vznikl aÏ
bûhem Ïivota zvífiete, jsou velmi rÛzné.
Patfií sem v‰echny formy naru‰ené
souhry nervÛ a svalÛ, které odpovídají
za to, Ïe svalstvo jícnu nedostává od
nervÛ správné impulsy. Nejãastûj‰í
pfiíãinou b˘vá onemocnûní myasthenia
gravis, pfii kterém chybûjí v tûle látky,
které pfiená‰ejí signály nervÛ.
Vychlípenina jícnu v‰ak mÛÏe
vzniknout také vinou nejrÛznûj‰ích
zánûtÛ nervÛ a svalÛ, nádorÛ,
autoimunitních onemocnûní nebo
otrav. Tento jev mÛÏe b˘t také
prÛvodním jevem nedostateãné funkce
‰títné Ïlázy nebo nedostatku vlastního
kortizonu v tûle. Pfiíãinou mÛÏe b˘t také
pfiíli‰ úzk˘ svûraã na vstupu Ïaludku. 
Pro majitele mlad˘ch psÛ ale je
zajímav˘ pfiedev‰ím fakt, Ïe toto
onemocnûní je v celé tfietinû pfiípadÛ
vrozené, tedy ‰tûÀata provází hned od
poãátku jejich Ïivota. V tûchto
pfiípadech se první pfiíznaky zaãnou
projevovat pomûrnû brzy po zaãátku
pfiikrmování nebo po definitivním
odstavu ‰tûÀat, tedy tehdy, kdyÏ fenka
jiÏ ‰tûÀata nekojí. Pfiíznaky, které jsou
mimochodem shodné u vrozen˘ch
i získan˘ch pfiípadÛ megaezofagu, jsou
pomûrnû typické: Psi krátce po krmení
skloní hlavu a zdá se, jako by jednodu‰e
vyka‰lali ãást potravy zformovanou do
váleãku. Tento proces oznaãujeme jako
regurgitace a pro diagnózu

megaezofagu je mimofiádnû dÛleÏité,
abychom odli‰ovali regurgitaci od
zvracení. Z pochopiteln˘ch dÛvodÛ je
vyvrhování potravy pro fiadu majitelÛ
automaticky shodné se zvracením.
Existují v‰ak v˘razné rozdíly: pfii
zvracení pracuje celé svalstvo bfiicha
psa, bfiicho se rytmicky vtahuje
a zvracející zvífie ãasto popojde nûkolik
krokÛ dopfiedu, neÏ vyplivne vyzvracen˘
obsah Ïaludku. Pfii regurgitaci v‰ak
potrava skonãí na zemi tak, jak jsme jiÏ
popsali v˘‰e, bez pfiedchozích pfiíznakÛ
zvracení jen se zvukem pfiipomínajícím
ka‰el. Regurgitovaná potrava b˘vá navíc
pouze rozkousaná, jinak ale zcela
nedotãená, protoÏe (na rozdíl od
zvrácené potravy) je‰tû nebyla
pozmûnûna Ïaludeãní kyselinou.
ProtoÏe postiÏení psi pfiijímají tímto
zpÛsobem pfiíli‰ málo potravy, zaãnou
hubnout. PostiÏená ‰tûÀata pak
zaostávají ve v˘voji za tûmi ostatními.
Nejnebezpeãnûj‰í komplikací
megaezofagu je to, Ïe psi mohou
vdechnout zbytky potravy zamofiené
bakteriemi. Zbytky potravy se pak
dostanou do prÛdu‰nice, prÛdu‰ek a plic
a mohou tam vyvolat závaÏné a tûÏko
léãitelné zánûty. Takové zánûty plic jsou
nejãastûj‰ím dÛvodem, proã musí b˘t psi
postiÏení megaezofagem utraceni.
Naopak také platí, Ïe pfii kaÏdém zápalu
plic, jehoÏ vznik není zcela jasn˘, by mûl
zvûrolékafi vylouãit moÏnost, Ïe pes trpí
megaezofagem. Nûkdy to b˘vá prvním
pfiíznakem, kter˘ pfiivede majitele ke
zvûrolékafii, pfiípadnû první pfiíznak, kter˘
je moÏné jednoznaãnû pfiifiadit.
Vyka‰lávání potravy navíc majitelé
chybnû interpretují jako problém
d˘chacích cest. To platí zejména 
u ménû vyjádfien˘ch forem onemocnûní
a o pfiípadech, kdy psi krmení
nepozorovanû opût spolykají.

DIAGNOSTIKA
Jednoznaãnou diagnózu pak mÛÏe
zvûrolékafi stanovit na základû
rentgenologického kontrastního
vy‰etfiení. Psovi se podává ka‰ovitá
kontrastní látka. Kontrastní látka se na
rentgenovém snímku objeví jako svûtlá
skvrna a ukazuje, nakolik lze jícen touto
hmotou zaplnit. Pak lze dobfie posoudit
rozsah vychlípení a vylouãit cizí tûlesa
jako pfiíãinu hromadûní potravy v jícnu,
protoÏe taková pfiekáÏka by se proti
svûtlé ka‰ovité kontrastní látce
zobrazila tmavû.

LÉâBA
Co ale dûlat s prokazatelnû nemocn˘m

psem? U star‰ích psÛ závisí prognóza
silnû na tom, zda a jak dobfie lze léãit
onemocnûní, které je pfiíãinou vzniku
megaezofagu. Podle okolností se pfii
úspû‰ném vyléãení základního
onemocnûní mÛÏe vychlípení 
jícnu zcela zatáhnout. 
Jiné zpÛsoby léãby nyní ponechejme
stranou a podívejme se na ãistou léãbu
megaezofagu, pokud se projeví
u ‰tûnûte jako vrozená forma tohoto
onemocnûní. Skuteãnû úãinná a vûdecky
prokázaná medikamentózní nebo
operativní léãba neexistuje. U ‰tûÀat
i u dospûl˘ch postiÏen˘ch psÛ je Ïivot
s megaezofagem pfiedev‰ím otázkou
správného krmení. Zvífiata se musí
nauãit pfiijímat potravu z vyv˘‰eného
místa nejlépe s tlapami postaven˘mi na
stoliãce tak, aby jícen tvofiil dolÛ
smûfiující skluzavku a potrava se mohla
bez aktivního podílu svalstva jícnu
posouvat dozadu a sklouznout do
Ïaludku. V této poloze by mûl pes
zÛstat pokud moÏno je‰tû zhruba
dvacet minut po nakrmení. To je
nepochybnû vûc cviãení a také
trpûlivosti majitele psa. 
Vynalézaví lidé, jejichÏ psi nehodlají pfii
této ãinnosti spolupracovat, vymyslili
pásy, v nichÏ lze psy zavûsit tak, aby
jejich hrudní ko‰ visel v˘‰.
JestliÏe navíc pouÏijeme speciální
krmivo s vysokou energetickou
hodnotou a spí‰e ka‰ovitou konzistencí
a budeme-li psa krmit nûkolikrát dennû
v mal˘ch porcích, lze ve vût‰inû pfiípadÛ
pfiedejít nedostateãné v˘Ïivû, která
mÛÏe rychle vzniknout následkem
nedostateãné v˘Ïivy psa v dÛsledku
megaezofagu. Energie a tekutiny se
dostanou do Ïaludku a tím také do
krevního obûhu psa.
Ani pfii nejpeãlivûj‰ím dodrÏování
tûchto pravidel v‰ak nelze zcela zamezit
tomu, aby v jícnu zÛstávala malá
mnoÏství krmiva a vody. Ta se pak
mohou po opu‰tûní „‰ikmé polohy"
vÏdy dostat zpût do ústní dutiny,
a jestliÏe se pes nadechne v nesprávn˘
okamÏik, mÛÏe vzniknout v˘‰e 
uvedená komplikace zánûtu plic.
Pokus zbavit se takto problémÛ
s megaezofagem se ale vÏdy vyplatí, 
je-li majitel správnû instruován a je
pfiipraven a ochoten zavést pfii krmení
psa potfiebná opatfiení. U ‰tûÀat se
mohou tyto pfiíznaky bûhem rÛstu aÏ
do vûku zhruba ‰esti mûsícÛ dokonce
zlep‰ovat. Díky v˘‰e uveden˘m
postupÛm se uÏ nejednomu majiteli psa
podafiilo umoÏnit svému psovi dlouh˘,
‰Èastn˘ a pomûrnû zdrav˘ Ïivot. K. B.
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