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Jsme majitelé ‰estileté fenky bígla,
kterou chováme pfieváÏnû v bytû. 
UÏ nûkolik t˘dnÛ fie‰íme velk˘
problém. Fenka stále vyÏaduje vodu
a bûhem jednoho dne opakovanû
vypije celou misku. Pokud misku
s vodou nemá, tak se jí doÏaduje
‰tûkáním a hrabáním na dvefie.
Vodu se snaÏíme opakovanû
doplÀovat, ale je‰tû vût‰í potíÏe
máme s tím, Ïe v‰echnu tekutinu
zase v bytû vymoãí. Nepomáhají ani
opakované vycházky ven. Zdá se
nám, Ïe moã ani neudrÏí. Nejhor‰í
je to odpoledne a veãer, kdyÏ 
se vrátíme z práce. Následkem 
této poruchy máme problémy
s udrÏením ãistoty bytu, ale hlavnû
nás trápí zdravotní stav na‰í fenky.
V‰echny problémy zaãaly od doby
posledního hárání. Veterináfi
provedl opakované vy‰etfiení
krevního obrazu i základní
biochemické vy‰etfiení. Provádûli
jsme i orientaãní vy‰etfiení moãi
papírkem. Pfiesto nám není pfiíãina
nadmûrného pití a moãení známa.
Dostali jsme k léãbû oãní kapky, ale
velk˘ pokrok jsme nezaznamenali.
Co doporuãujete? Jsou je‰tû nûjaké
jiné moÏnosti vy‰etfiení? 

J. T., KromûfiíÏ
âasté moãení spojené s velk˘m pfiíjmem
tekutin (oznaãováno jako syndrom
PU/PD, polyurie/polydipsie) mÛÏe b˘t
u fenky ve vûku ‰esti let vyvoláno celou
fiadou onemocnûní. Nûkterá mají i dal‰í
v˘razné klinické projevy, a není proto pro-
blém je snadno odli‰it. Jiná jsou v‰ak
ménû nápadná a jejich odhalení vyÏaduje
peãlivé vy‰etfiení pacienta, opakované vy-
‰etfiení ‰ir‰ího spektra parametrÛ krve
(vãetnû minerálních látek) i moãi a v nû-
kter˘ch pfiípadech téÏ provedení funkã-
ních testÛ. Popisované klinické projevy
jsou uvádûny v souvislosti s rÛzn˘mi for-
mami poruchy funkce ledvin, ‰títné Ïlázy,
nadledvin, onemocnûním pohlavního
aparátu a omezení funkce jater. Jsou tedy
nespecifické a pfiímé stanovení diagnózy
neumoÏÀují. Proto je tfieba zamûfiit po-

zornost na vylouãení nebo potvrzení pfií-
znakÛ a v˘sledkÛ laboratorních vy‰etfie-
ní, které by smûfiovaly k diagnózám, jak˘-
mi jsou zv˘‰ená endokrinní aktivita ‰títné
Ïlázy nebo pfií‰títn˘ch tûlísek, nadmûrná
aktivita kÛry nadledvin, cukrovka, hepa-
toencefalie, endokrinní imbalance vyvo-
laná pÛsobením pohlavních hormonÛ
nebo zánût dûlohy. Kromû sledování
zmûn v krvi a moãi mÛÏe b˘t pro upfies-
nûní diagnózy vhodné i vyuÏití ultrasono-
grafie nebo vaginoskopie. Platí to pfiede-
v‰ím pro odli‰ení pfiípadÛ zánûtÛ dûlohy
a pohlavních cest, morfologick˘ch zmûn
na vajeãnících, ledvinách a stavbû jater.
Úporná ÏízeÀ s následn˘m neregulova-
n˘m moãením mÛÏe b˘t zpÛsobena i na-
ru‰ením centra, které je za pfiíjem tekutin
zodpovûdné. Pfiíkladem je syndrom, kter˘
je oznaãován jako abnormální sekrece va-
zopresinu. Pfii naru‰ení pfiirozeného uvol-
Àování tohoto regulaãního hormonu se
v˘raznû sníÏí jeho produkce. Pfiíãinou mo-
hou b˘t neoplastické zmûny v hypotala-
mu nebo metastázy. Pro odli‰ení této po-
ruchy, která se naz˘vá centrální diabetes
insipidus, od poruch vyvolan˘ch ledvina-
mi (nefrogenní forma) a obdobn˘ch po-
ruch moãení a pfiíjmu tekutin psycho-
genního pÛvodu je vhodné uskuteãnit nû-
které z doporuãen˘ch funkãních testÛ.
Nepfiím˘m testem je koncentraãní test,
pfii kterém se pacientovi podává lék s ob-
sahem vazopresinu. Pfii pokroãilé formû
centrálního diabetes insipidus je tento
test velmi spolehliv˘. VyÏaduje v‰ak hos-
pitalizaci pacienta a spolupráci s majite-
lem. Psovi je po pÛldenní hladovce za-
mezen i pfiístup k pitné vodû a v opako-
van˘ch intervalech je kontrolována hus-
tota krve a moãi, coÏ vyÏaduje zavedení
nitroÏilní kanyly i opakovanou katetriza-
ci moãov˘ch cest. Dal‰ím nepfiím˘m tes-
tem, kter˘ slouÏí k odli‰ení diabetes insi-
pidus od naru‰ení koncentraãní kapacity
dfienû ledvin a pfiípadné psychogenní
polydipsie, je test oznaãovan˘ v ãeské
odborné literatufie jako HickeyÛv-Hare-
ho hypertonick˘ soln˘ test. Opût vyÏadu-
je opakované odbûry moãi a je spojen
s postupn˘m podáváním solného rozto-

ku v infuzi. Obdobnû je tomu pfii pouÏití
pfiímého testu stanovení vazopresinu na
základû osmotické stimulace. V‰echny
uvedené testy mají i svá omezení a ze-
jména pfii vysoké osmolalitû krve je tfieba
je ihned pfieru‰it. I proto se provádûjí
pouze na dobfie vybavené klinice s pat-
fiiãn˘m technick˘m zázemím a dostup-
ností kvalitní laboratofie. Léãba poruch
uvolÀování vazopresinu spoãívá pfiede-
v‰ím v podávání jeho umûlé náhraÏky,
konkrétnû desmopresinu. V na‰ich pod-
mínkách se bûÏnû pouÏívá pfiípravek Adi-
uretin ve formû kapek. Vût‰inou se apli-
kuje jedna kapka dvakrát dennû do spo-
jivkového vaku psa. Omezování pfiístupu
pacienta k vodû není vhodné. Existuje re-
álné nebezpeãí váÏné dehydratace, která
by mohla konãit i kolapsem a selháním
dÛleÏit˘ch funkcí. Nadmûrné moãení
s následnou Ïíznivostí provází i ãetné po-
ruchy funkce ledvin. Odhalení tûchto
onemocnûní neãiní vût‰inou velké potíÏe,
pozornost se soustfieìuje na opakované
anal˘zy ãerstvé moãi a krve. 
Pfiínosem je i v tomto pfiípadû ultrasono-
grafické posouzení struktury ledvin a nû-
kdy i vyluãovací nefrografie. Principem
této vy‰etfiovací metody je nitroÏilní apli-
kace kontrastního roztoku, jehoÏ prÛtok
jednotliv˘mi úseky ledvin je následnû
kontrolován sérií rentgenogramÛ. Pfiípa-
dy chronick˘ch renálních selhávání ne-
musí b˘t prognosticky pouze nepfiíznivé,
ale vÏdy vyÏadují peãlivou spoluúãast ma-
jitele nemocného psa pfii dodrÏování pfie-
depsané diety. Pokud by se v pfiípadû fen-
ky bígla s nadmûrnou Ïíznivostí jednalo
o poruchu chování, tedy psychogenní po-
ruchu, potom je tfieba se zamyslet nad
tím, zda nelze upravit denní reÏim chodu
domácnosti. Vzhledem k tomu, Ïe potíÏe
nastaly poprvé v období hárání, lze oãe-
kávat pfiedev‰ím nûkterou z uveden˘ch
forem endokrinopatií. Pyometra je ne-
pravdûpodobná, ale nelze jednoznaãnû
vylouãit jiné zánûtlivé nebo nádorové po-
‰kození dûlohy. �
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