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VETERINÁRNÍ PORADNA
Na va‰e dotazy odpovídá prof. MVDr. Z. Knotek, CSc.

Veterinární poradna
U pûtiletého psa, v˘marského ohaﬁe,
pozorujeme potíÏe na pravém oku.
Nejsme si vûdomi, Ïe by pes utrpûl
nûjaké zranûní, ale zdá se nám, Ïe je
oko v poslední dobû velmi suché.
Veterináﬁ nám zatím poradil zvlhãovat
je roztokem boritanu. Nevíme ale, zda
nebude nutná komplikovanûj‰í léãba
nebo operace. Jakou máme nadûji, Ïe
se podaﬁí oko zachránit? L. T., Ostrava

Kastrace feny v tomto vûku není spojena
s Ïádn˘m velk˘m rizikem. U mladé fenky
lze pﬁedpokládat nekomplikovan˘ prÛbûh
operace vãetnû bezpeãné anestezie. Dﬁívûj‰í pﬁedstavy, Ïe fenka musí pﬁed kastrací prodûlat alespoÀ jeden porod, jsou
uÏ dnes pﬁekonány. Hlavní je celkov˘
zdravotní stav.

MÛj ‰estilet˘ pes trpí váÏn˘m
po‰kozením páteﬁe. Stav se
v posledních dvou mûsících hodnû
zhor‰il. Byla nám doporuãena
operace. SnaÏil jsem se získat co
nejvíce informací a doãetl jsem se, Ïe
operace nemusí vÏdy dopadnout
dobﬁe. Obavu mám hlavnû z období
po operaci, kdy pr˘ psi trpí poruchami
vymû‰ování. Jak˘ je vá‰ názor? Máme
podstoupit riziko operace, i kdyÏ
v˘sledek není jist˘?
H. N., Ml. B.
Péãe o pacienta po nároãnûj‰í ortopedické operaci klade na majitele vÏdy velké
nároky. V prvních dnech se jedná pﬁedev‰ím o nutnost vyrovnat se s novou situací, kterou pﬁedstavuje skuteãnost, Ïe pohyb psa mÛÏe b˘t úplnû naru‰en. Komplikovan˘ mÛÏe b˘t v prvním období pﬁíjem potravy a nároãné je zaji‰tûní venãení
pacienta. Peãliv˘ pﬁístup k rekonvalescenci psa vyÏaduje i opakované masáÏe a postupn˘ trénink. ZátûÏ se musí zvy‰ovat
postupnû, nutné jsou opakované kontroly. Je pochopitelné, Ïe kaÏdá taková nároãná operace je spojena s rizikem, Ïe stav
pacienta nebude zcela ideální. Systém rekonvalescence ortopedick˘ch pacientÛ je
v‰ak uÏ dnes velmi dobﬁe propracován.
K dispozici jsou vodoléãba a návody
k úãinné fyzioterapii, bolestivé stavy je
moÏno úspû‰nû tlumit. Pozornost musíte
vûnovat i kvalitní v˘Ïivû psa. Péãe se v kaÏdém pﬁípadû vyplatí. I kdyÏ se nemusí podaﬁit v‰echny pohybové komplikace zcela
odstranit, lze zastavit nepﬁízniv˘ v˘voj,
kter˘ by mohl vyústit aÏ v úplné ochrnutí psa.

Chováme dva jezevãíky, dvouletou
fenku a o rok star‰ího psa. Od
poloviny ﬁíjna u fenky pozorujeme
potíÏe s prav˘m uchem. Nejdﬁíve
potﬁepávala hlavou a ãasto si ucho
‰krábala tlapkou. Potom se stav na
pár t˘dnÛ upravil, ale bûhem mûsíce
se situace je‰tû zhor‰ila. Naklání
hlavu na pravou stranu. Z ucha jí
nepﬁíjemnû zapáchá. Jinak je ale
veselá, potravu pﬁijímá s chutí
a venku ãile bûhá s ostatními psy.
Druh˘ pes je zcela zdráv a Ïádné
potíÏe s u‰ima jsme u nûj
nepozorovali. Zkou‰eli jsme fence
nemocné ucho vytírat, ale moc se nám
to nedaﬁilo. Navíc jsme se dozvûdûli,
Ïe by se pﬁi neopatrném zákroku
mohlo ucho váÏnû poranit. NemÛÏe
nakonec ohluchnout?
J. I., Vy‰kov
Zdá se, Ïe se jedná o pﬁípad chronické otitidy, konkrétnû zánûtu stﬁedního ucha.
PÛvodní pﬁíãinou b˘vá cizí tûleso, napﬁíklad ãást stébla nebo klasu. Tím jak se pes
snaÏí tﬁepáním hlavy cizí tûleso vypudit,
paradoxnû se vût‰inou toto tûleso dostává
hloubûji do vnûj‰ího zvukovodu. Není v˘jimkou, Ïe jeho cesta konãí aÏ u bubínku.
S pﬁítomností cizího tûlesa je spojené
dráÏdûní okolní tkánû a rozvíjí se zánûtlivá reakce. Zánût vnûj‰ího zvukovodu je
bolestiv˘, pes si ucho ‰krábe a mÛÏe celou
situaci je‰tû zkomplikovat zavleãením dal‰ích drobn˘ch pﬁedmûtÛ. Pokud je mechanicky poranûn bubínek nebo je naru‰ena jeho celistvost pokraãujícím zánûtem, pﬁejde zánût vnûj‰ího zvukovodu na
stﬁední zvukovod a stav se je‰tû zhor‰í.
Postupnû mohou nastat i potíÏe s polykáním. Mûní se poloha hlavy. Jednoznaãnû
je vhodné pﬁenechat dal‰í postup veterinárnímu lékaﬁi, kter˘ provede specializované otoskopické vy‰etﬁení. K tomu je zapotﬁebí patﬁiãné technické vybavení (otoskop, endoskop) i zabezpeãení vhodné ﬁízené sedace nebo i celkové anestezie. Kromû klasické konzervativní léãby sloÏitûj‰í
pﬁípady vyÏadují i chirurgick˘ zákrok. 

Foto Minerva

Je moÏné, Ïe se jedná o onemocnûní oznaãované jako keratokonjunktivitis sicca.
Existuje celá ﬁada pﬁíãin tohoto onemocnûní u psÛ, ale nejãastûji se jedná o imunitnû podmínûnou poruchu. U pacientÛ
b˘vá prokázána pﬁítomnost reumatoidního faktoru a urãit˘ch protilátek. Jednostranné postiÏení b˘vá pozorováno i ve
spojitosti s vrozenou vadou, pﬁedev‰ím
u drobn˘ch plemen psÛ. Keratokonjunktivitis sicca mÛÏe b˘t vyvolána i nûkter˘mi
léky nebo postiÏením nervového systému.
V dne‰ní dobû lze povaÏovat spí‰e za vzácnou pﬁíãinu nedostateãnou protekci ‰tûÀat proti psince. PÛvodnû nenápadná porucha se mÛÏe postupnû rozvinout do závaÏného onemocnûní oka. Hrozí ulcerace
rohovky, postiÏení dal‰ích struktur oka
a slepota. Orientaãním vy‰etﬁením je provedení Schirmerova testu se speciálním
prouÏkem papírku, kter˘ se vloÏí pod víãko. Sleduje se rychlost postupného navlhãení a vysychání. Klasická udrÏovací terapie b˘vá zaloÏena na opakovaném zvlhãování bûÏn˘mi oftalmologick˘mi roztoky,
k dispozici jsou i umûlé náhrady slz. Ty obsahují pﬁedev‰ím metylcelulózu, etylcelulózu, dextran, a polyvinylalkohol. U psÛ se
velmi ãasto pouÏívají i oftalmologické masti, které nevyÏadují tak ãasté podávání.
V pﬁípadech imunitnû podmínûné keratokonjunktivitidy se pouÏívá i lokálnû podávan˘ cyklosporin. Úspûch této léãby lze do
urãité míry odhadnout i na základû zmínûného Schirmerova testu. V urãit˘ch situacích je moÏné pouÏít i steroidy, ale je nutné nejdﬁíve provést test s roztokem fluoresceinu, aby bylo moÏno vylouãit ulceraci
rohovky. Pﬁesnûj‰í prognózu bude moÏno
vyslovit aÏ po dÛkladném oftalmologickém vy‰etﬁení.

Zajímalo by mne, zda je moÏné dát
vykastrovat fenku retrívra ve vûku
dvou let. Nevadí, Ïe je‰tû nikdy
nemûla ‰tûÀata?
K.R., Kolín
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