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

Veterinární poradna
Tradiãnû chováme kokr‰panûly.
S úspûchem jsme odchovali více neÏ
sto ‰tûÀat. Za ta dlouhá léta jsme se
samozﬁejmû setkali i s nûkter˘mi
bûÏn˘mi komplikacemi. V souãasné
dobû ale ﬁe‰íme váÏn˘ problém
u jedné tﬁíleté fenky. Pﬁed tﬁemi
mûsíci porodila ãtyﬁi zdravá ‰tûÀata
a s úspûchem je i odkojila. Zhruba
pﬁed dvûma t˘dny jsme v‰ak u ní
pozorovali zmûnu chování, zejména
zv˘‰enou unavitelnost i pﬁi bûÏné
procházce. Pﬁi bliÏ‰ím pozorování
jsme odhalili i zhor‰ené d˘chání. Pﬁi
náv‰tûvû veterinárního lékaﬁe byla
potvrzena srdeãní komplikace
oznaãená jako arytmie. Byli
jsme upozornûni, Ïe se jedná
o onemocnûní, které je tﬁeba ihned
léãit, jinak mÛÏeme fenku ztratit.
Rádi bychom jí pomohli, i kdyby
uÏ nemohla b˘t vyuÏita k chovu.
Jaká je nadûje na uzdravení?
P. a L. N., Karlovy Vary

ho pacienta, úrovni dosavadního v˘konu
a dostupnosti profesionální péãe lze vyslovit spí‰e pﬁíznivou prognózu.

Zajímalo by mne, zda jsou u nás
nûkterá plemena psÛ zakázána.
Od sestry, která Ïije v Rakousku,
vím, Ïe tam probûhla kampaÀ
proti chovu a ‰lechtûní nûkter˘ch
moderních plemen psÛ a koãek. Jaká
je situace u nás?
O. E., Chomutov
Jedná se o velmi závaÏnou otázku. V souãasné dobû jsou u nás právnû regulovány
(a v nûkter˘ch pﬁípadech pﬁímo zakázány)
spí‰e nûkteré nekalé aktivity. Klasick˘m
pﬁíkladem mÛÏe b˘t organizování psích
zápasÛ. Nûkolik let jsou téÏ zakázány nûkteré kosmetické úpravy, mezi které dﬁíve
patﬁilo pﬁedev‰ím kupírování u‰í a ocáskÛ
vybran˘ch plemen psÛ. Aãkoliv se obãas
mÛÏeme setkat s naprosto neuvûﬁiteln˘mi
zprávami „o praktikách v âeské republice“, tyto zprávy se neopírají o solidní
a provûﬁené informace. Osobnû nepovaÏuji za správnou mediální kampaÀ proti
chovu nûkter˘ch takzvan˘ch bojov˘ch
plemen. Opakovanû je prokazováno, Ïe
dokumentované incidenty napadení ãlovûka jsou vyvolány pﬁedchozím nevhodn˘m chováním poranûné osoby a zejména závaÏn˘mi chybami ve v˘cviku psa
(vãetnû tr˘znûní majitelem a jeho rodinn˘mi pﬁíslu‰níky) a nedostateãn˘m zabezpeãením pﬁed jeho únikem. Vût‰inu
poranûní, která mají pochopitelnû ménû
závaÏné následky, zpÛsobují navíc psi
bûÏn˘ch drobn˘ch plemen. Pokud jde
o kampaÀ proti chovu a ‰lechtûní takzvan˘ch extrémních plemen (obrovská i úplnû miniaturní plemena, psi s vrozenou
absencí pﬁirozené stavby srsti a deformitami kÛÏe), zde se otevírají základní otázky o hranicích technick˘ch moÏností na
jedné stranû a zodpovûdnosti ãlovûka
vÛãi Ïiv˘m tvorÛm. V tomto smûru bych
se pﬁiklonil k názoru, Ïe vûdeck˘ potenciál lidské spoleãnosti by se mûl orientovat

jin˘m, uÏiteãnûj‰ím smûrem.

Foto Minerva

Odborn˘ termín srdeãní arytmie zahrnuje pomûrnû ‰irokou ‰kálu onemocnûní
funkce srdce, pro která jsou spoleãn˘mi
jmenovateli poruchy v mechanismu tvorby srdeãních impulsÛ, komplikace pﬁi jejich vedení nebo kombinace obou forem.
Srdce je jako orgán vybaveno nûkolika základními centry (pacemakery), která generují elektrické impulsy pro koordinovanou práci myokardu obou síní i komor.
Pokud je tvorba elektrick˘ch vzruchÛ naru‰ena, dochází k naru‰ení pﬁirozené souhry v rÛzné míﬁe. RovnûÏ jakákoliv pﬁekáÏka pﬁirozeného ‰íﬁení informací vede
k opoÏdûní svalov˘ch stahÛ nebo jejich
nekoordinované aktivitû. Vzhledem
k tomu, Ïe srdce je ústﬁedním orgánem
rozvodu krve k jednotliv˘m tkáním a orgánÛm, jsou závaÏné formy arytmií nesluãitelné s plnohodnotn˘m Ïivotem. Pokud je u pacienta vysloveno podezﬁení na
srdeãní arytmii, je nutno míru po‰kození
pﬁesnûji charakterizovat. K tomu slouÏí
klinické vy‰etﬁení doplnûné peãlivû zhotoven˘mi rentgenologick˘mi projekcemi,
vy‰etﬁením srdce kvalitním ultrasonografem (vãetnû posouzení prÛtoku krve jed-

notliv˘mi ãástmi srdce pomocí Dopplerovské techniky). Následuje speciální vy‰etﬁení pomocí elektrokardiografického
zaﬁízení. Cílem v‰ech tûchto vy‰etﬁení je
blíÏe specifikovat místo a rozsah poruchy
a souãasnû pﬁedpovûdût pravdûpodobnost zvládnutí konkrétní formy srdeãní
arytmie. Odli‰ují se poruchy sinusov˘ch
a supraventrikulárních impulsÛ, poruchy
komorov˘ch impulsÛ a poruchy jejich vedení. Pﬁesné vymezení arytmie je velmi
dÛleÏité, neboÈ je tﬁeba vylouãit nesprávné pouÏití jinak bûÏnû pouÏívan˘ch lékÛ
pro kardiaky. V tomto smûru je nutno varovat pﬁed laickou léãbou, neboÈ léky
typu digoxinu mohou b˘t pﬁi arytmiích
kontraindikovány. Podle toho, jak zasahují do generace vzruchÛ a jejich vedení,
jsou arytmika rozdûlována do nûkolika
kategorií. Mezi úãinné látky, které jsou
v pﬁípadû srdeãních arytmií ve veterinární
medicínû pouÏívány, patﬁí atenolol, diltiazem, chinidin, lidokain, propranolol, prokainamid, verapamil a dal‰í. Pacient, kter˘
zahájil terapii nûkter˘m z uveden˘ch antiarytmik, by mûl b˘t velmi peãlivû sledován. I pﬁi sebelep‰í volbû lékÛ a jejich
kombinaci mÛÏe totiÏ hrozit buì riziko
jejich nedostateãného úãinku, nebo naopak nástup proarytmického efektu. Kromû nápravy koordinace srdeãní ãinnosti
je pozornost zamûﬁena i na dal‰í neménû
závaÏné faktory nemoci. Patﬁí mezi nû dÛsledná pozornost vûnovaná udrÏení optimální hmotnosti pacienta (zjednodu‰enû
boj s nadváhou), omezení negativních dopadÛ omezené ãinnosti srdce na dal‰í orgány – postupné odstranûní edémÛ
a podpora funkce jater a ledvin. Vzhledem k tomu, Ïe srdeãní funkce jsou do
znaãné míry ovlivnûny aktivitou minerálních látek a jejich iontÛ (sodík, draslík,
hoﬁãík, vápník, chloridy), je velká pozornost vûnována i nabídce vhodné diety,
která obsahuje ideální zastoupení tûchto
látek. Ménû závaÏné formy arytmií umoÏÀují pacientovi pﬁi vãasnû zahájené léãbû
plnohodnotn˘ Ïivot, rozsáhlej‰í postiÏení
v pokroãilej‰ích formách mohou b˘t spojena s omezen˘m terapeutick˘m úspûchem. S pﬁihlédnutím k vûku zmiÀované-
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