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

Veterinární poradna
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Jsem majitelem dvanáct a pÛl roku
starého kﬁíÏence vel‰teriéra. Od
mládí trpí zánûty v u‰ích, které jsou
léãeny kapkami Surolan. PﬁibliÏnû
pﬁed dvûma roky se na ‰piãkách u‰í
objevily strupy. Nav‰tívili jsme
veterinárního lékaﬁe a ten nás
informoval, Ïe se jedná o chronické
infekãní onemocnûní zpÛsobené
plísní spojené se zánûty u‰í. Údajnû
se s tím nedá nic dûlat. Strupy na
u‰ích pﬁi koupání silnû krvácejí
a tkáÀ koneãkÛ u‰í degeneruje,
odumírá. Nápadnû mi to pﬁipomíná
strupy, které se vytváﬁejí na u‰ích
potkanÛ a my‰í. MÛj dojem laika je,
Ïe se jedná o parazity. MÛÏete mi
poradit?
K. V., âeská Lípa
Pﬁednû je tﬁeba uvést na pravou míru, co
se rozumí pod pojmem zánût ucha. Jedná
se o oznaãení velmi rÛznorod˘ch zdravotních komplikací. Zánûtlivá reakce
mÛÏe napﬁíklad postihnout jen vnûj‰í povrch u‰ního boltce a vlastní zvukovod nemusí b˘t nijak po‰kozen. Mezi pﬁíãiny
onemocnûní kÛÏe vnûj‰ího boltce patﬁí
následky drobn˘ch poranûní, která mohou b˘t následnû kontaminována bakteriemi, kvasinkami nebo plísnûmi. Primárním zdrojem traumat ucha jsou ostré
pﬁedmûty (vûtve, trny nebo ostré trávy),
ale také vnûj‰í parazité (blechy, klí‰Èata,
trudníci, zákoÏky, sametky, ãmelíci). Jinou
kategorii pﬁedstavují zánûty zvukovodu,
které se je‰tû dûlí podle oblasti, jiÏ zasahují. Od vnûj‰ího vstupu do ucha aÏ po
membránu bubínku se jedná o vnûj‰í
ucho. Za hranicí bubínku zaãíná oblast
stﬁedního ucha. Jedná se o relativnû velk˘
prostor, kter˘ je kanálkem (Eustachovou
trubicí) spojen s hltanem. âasto popisovan˘ zánût stﬁedního ucha proto mÛÏe
vzniknout i tak, Ïe infekce pronikne právû
tímto kanálkem. Je‰tû váÏnûj‰ím stavem je
zánût vnitﬁního ucha, kter˘ je ve vût‰inû
pﬁípadÛ dÛsledkem ‰íﬁení procesu ze
stﬁedního ucha. Jednotlivá plemena psÛ
jsou náchylná k infekcím v rÛzné míﬁe
podle tvaru boltce a morfologie zvukovodu. Pﬁeklopen˘ boltec omezuje ventilaci
vzduchovodu a tím i rychlost odpaﬁení

vlhkosti. DÛleÏitou roli hraje také prostor
zvukovodu a jeho horizontální nebo vertikální prÛbûh. Vlhko, vy‰‰í teplota a nahromadûní neãistot jsou zásadními pﬁedpoklady pro rozvoj mykotick˘ch infekcí
(kandidóza, malassezióza). Typické jsou
chronick˘ prÛbûh onemocnûní a znaãná
míra odolnosti pﬁi bûÏném zpÛsobu léãby. Úãinná léãba spoãívá v kombinaci
uvolnûní neãistot, podpoﬁe ventilace zvukovodu a lokální aplikaci úãinn˘ch látek
po relativnû dlouhou dobu. Zmínûn˘ preparát, stejnû jako ﬁada dal‰ích lékÛ doporuãen˘ch pro léãbu otitid u psÛ, obsahuje úãinné antimykotikum (mikonazol), antibiotikum (polymyxin B) a analgetikum
(prednison). Tato poslední sloÏka lékÛ napomáhá uti‰it úpornou bolest zánûtu,
která jinak vyvolává ‰krabání ucha s rizikem dal‰ího po‰kození. Pﬁi kombinaci
s odborn˘m veterinárním o‰etﬁením
(uvolnûní zvukovodu nebo jeho v˘plach,
mechanické odstranûní neãistot) b˘vá taková léãba úspû‰ná. Ve váÏnûj‰ích pﬁípadech je indikováno i celkové nasazení
lékÛ (vût‰inou v tabletách). V kaÏdém pﬁípadû by léãbû mûlo pﬁedcházet peãlivé oftalmologické vy‰etﬁení. Pokud jde o krvácející strupy na ‰piãkách u‰í, nelze ani
v tomto pﬁípadû vyslovit diagnózu jen na
základû popisu zmûn. U star‰ího psa
mÛÏe b˘t pﬁíãinou zmûn napﬁíklad nûkterá z poruch hormonální regulace organismu (hypotyreóza, cukrovka, zmûny
koncentrace pohlavních hormonÛ) nebo
onemocnûní spojené s poruchou imunitního systému (systémov˘ lupus, alergie,
nemoc chladov˘ch aglutininÛ aj.). Popisované zmûny jsou shodné s onemocnûním, které se vyskytuje i u jin˘ch plemen
psÛ s klopen˘m boltcem. Jedná se o dermatózu okraje u‰ních boltcÛ. Pﬁi tomto
onemocnûní se tvoﬁí na ‰piãkách u‰í
stroupky voskovitého vzhledu, jejichÏ
podstatou je hromadûní obsahu folikulÛ.
Zasychající masy se drobí a praskají, krvácející loÏiska jsou bolestivá a hrozí moÏnost následné infekce. Léãba b˘vá pro majitele psychicky nároãná, neboÈ ve vût‰inû
pﬁípadÛ má spí‰e udrÏovací charakter.
Vlastní terapie v‰ak není technicky kom-

plikovaná. Spoãívá v opakovaném pouÏití
antiseboroick˘ch ‰amponÛ s obsahem
benzoylperoxidu a síry. Zpoãátku jsou
koupele provádûny dennû, pozdûji v t˘denních intervalech. K uti‰ení bolesti
a potlaãení zánûtlivého procesu se nûkdy
na zaãátku léãby dermatózy nasadí i krémy s obsahem steroidních antiflogistik.
V konkrétním pﬁípadû nelze vylouãit ani
poãáteãní léãbu antibiotiky.

Chováme dvouletého dobrmana.
UÏ dva mûsíce u psa pozorujeme
bolestivé na‰lapování na pﬁední
tlapky. Stav se postupnû zhor‰uje.
Veterinární lékaﬁka psa vy‰etﬁila
a doporuãila léãbu antibiotiky.
Pﬁekvapilo nás, Ïe pes nedostal
Ïádné prostﬁedky na uti‰ení bolesti,
ani kdyÏ jsme je opakovanû
poÏadovali. Bylo nám ﬁeãeno, Ïe to
není nutné. Nav‰tívili jsme jiného
veterinárního lékaﬁe. Doporuãil
nám rentgenologické vy‰etﬁení
a odbûr krve na dal‰í ‰etﬁení.
Zajímalo by nás, jak tedy máme
postupovat? Pokraãovat v léãbû
antibiotiky, nebo podrobit psa RTG
vy‰etﬁení a odbûrÛm krve? Sly‰eli
jsme, Ïe pﬁi rentgenování jsou
nûkdy psi uspáváni. Je to pravda?
Dûkujeme za jakoukoliv radu.
P. J., K. Vary
V tomto pﬁípadû jednoznaãnû schvaluji
vy‰etﬁení krve a následnû dÛkladné vy‰etﬁení pohybového aparátu. To by mûlo velmi rychle naznaãit, zda spoãívá problém
ve stavbû a funkci konãetin, nebo napﬁíklad v po‰kození krãní páteﬁe. Podle v˘sledkÛ zobrazovacích metod a klinického
vy‰etﬁení je volen neurologick˘ nebo ortopedick˘ pﬁístup. Preventivní podávání
antibiotik nebo analgetik nemá v˘znam
a mÛÏe v˘sledky nezbytn˘ch vy‰etﬁení dokonce negativnû ovlivnit. Bezpeãná sedace zvíﬁat pﬁi radiografickém vy‰etﬁení je
bûÏná v ﬁadû evropsk˘ch zemí.
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