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

Veterinární poradna

Sponzorem stránky je Purina PRO PLAN. Foto Minerva

Pﬁi bûhání v hlubokém snûhu se mÛj
pes poranil o ostr˘ pﬁedmût.
Zpozorovala jsem silné krvácení a psa
pﬁevezla k na‰emu veterináﬁi. Ten
vyslovil podezﬁení na poranûní
hrudníku. Rána byla o‰etﬁena a byla
nasazena antibiotika. Byli jsme
upozornûni, Ïe pokud by se stav
zhor‰il, máme pﬁijet na veterinární
kliniku na dal‰í léãbu. Je takové
poranûní nebezpeãné? Co máme je‰tû
udûlat, abychom si byli jisti, Ïe je pes
v poﬁádku?
J. L., Tﬁinec
Poranûní psÛ v hlubokém snûhu jsou
smutnou realitou kaÏd˘ rok. Nejãastûji dochází k poﬁezání konãetin o kovové pﬁedmûty a sklenûné stﬁepy z rozbit˘ch lahví.
ZasaÏena jsou chodidla, pﬁedloktí a nárt.
U drobnûj‰ích plemen psÛ s krat‰ími konãetinami mÛÏe v hlubokém snûhu proniknout drát nebo podobn˘ ostr˘ pﬁedmût
i do dutiny bﬁi‰ní nebo dutiny hrudní. Prvním opatﬁením je pochopitelnû transport
poranûného psa na veterinární kliniku.
Vhodné je i laické ovázání poranûného
místa elastick˘m obvazem, ‰álou nebo jin˘m náhradním obvazem. Veterinární lékaﬁ provede oãi‰tûní srsti a kÛÏe a po
zhodnocení rozsahu poranûní zajistí chirurgické o‰etﬁení rány. Zejména pﬁi rozsáhlej‰ím a hlub‰ím poranûní jsou vÏdy
nasazena ‰irokospektrální antibiotika, nejdﬁíve injekãnû a následnû v tabletách. Podle lokalizace místa, kde do‰lo k poranûní,
rozhodne veterinární lékaﬁ i o pﬁípadné
preventivní léãbû zamûﬁené proti riziku tetanu. Zv˘‰ené riziko tohoto velmi váÏného
onemocnûní, které zpÛsobují nebezpeãné
bakterie Clostridium tetani, se obecnû
pﬁedpokládá v zemûdûlsk˘ch areálech (zahrady, jízdárny). Pokud dojde k tomu, Ïe
cizí pﬁedmût zpÛsobí hlub‰í poranûní, pﬁi
kterém je poru‰ena stûna hrudní nebo
bﬁi‰ní, potom je tﬁeba vûnovat pacientovi
zv˘‰eno pozornost. Ta spoãívá v první
ﬁadû v peãlivém a dÛkladném klinickém
vy‰etﬁení psa. Pozornost je vûnována poslechu hrudníku. V kaÏdém pﬁípadû se
provádí opakovan˘ odbûr krve zamûﬁen˘
na kontrolu hematologického i biochemického profilu. V pﬁípadû podezﬁení na

poranûní dutiny hrudní nebo bﬁi‰ní je doplÀujícím vy‰etﬁením zhotovení série rentgenogramÛ, pﬁípadnû i vy‰etﬁení dutin pomocí ultrasonografu. Zavleãení infektu do
dutiny hrudní mÛÏe zpÛsobit infekãní
(pﬁedev‰ím bakteriální) peritonitidu a následnû pneumonií nebo celkovou sepsi.
V pﬁípadû, Ïe vy‰etﬁení krve a rentgenologické snímky potvrdí pﬁítomnost tekutiny v dutinû hrudní, provádí se odbûr vzorku této tekutiny pro pﬁesné urãení pÛvodce a optimální volbu antibiotik. Souãasnû
se zahájí infuzní léãba a razantní léãba antibiotiky (vût‰inou se jedná o kombinaci
nûkolika antibiotik, která jsou podávána
zavedenou kanylou nitroÏilnû). Pﬁi nahromadûní vût‰ího objemu hnisavé tekutiny
je nutno pﬁikroãit i k chirurgickému ﬁe‰ení a zavedení hrudního drénu. Pokud do‰lo pouze k poranûní kÛÏe, podkoÏí a svalové tkánû, není nutno povaÏovat poranûní psa za závaÏné onemocnûní, i kdyÏ jste
pÛvodnû pozorovali silné krvácení.

Jsem tradiãním chovatelem psÛ
loveck˘ch plemen. V souãasnosti mám
v chovu tﬁi jezevãíky a dva krátkosrsté
ohaﬁe. Veterinární lékaﬁ mi opakovanû
nabízí oãkování m˘ch psÛ proti
borelióze. Faktem je, Ïe na‰e oblast je
znám˘m centrem v˘skytu borelií
a lesy jsou tu plné klí‰Èat. Doposud
jsme psy proti borelióze neoãkovali,
ale teì o tom váÏnû pﬁem˘‰lím.
Zajímala by mne v‰ak i jiná vûc. Bude
moÏno oãkování proti borelióze spojit
s kaÏdoroãní klasickou vakcinací,
nebo bude muset b˘t organizováno
zvlá‰È?
P. CH., Písek
Borelióza nebo téÏ lymská choroba je skuteãnû v popﬁedí zájmu veterinární i humánní medicíny. Obávám se, Ïe témûﬁ kaÏd˘ z nás se jiÏ ve svém okolí s pﬁípady boreliózy setkal. Zákeﬁnost onemocnûní spoãívá v tom, Ïe první pﬁíznaky jsou velmi
nespecifické. Horeãka, bolesti hlavy a únava se u mnoha lidí dostavují na jaﬁe
i z mnoha jin˘ch pﬁíãin. Také sledování zarudlé skvrny na kÛÏi mÛÏe ujít pozornosti a není zcela spolehliv˘m ukazatelem.
Jedná se pﬁitom o váÏné ohroÏení zdra-

votního stavu pacienta s rizikem po‰kození nervové tkánû, pohybového aparátu
i srdce a obûhového sytému. Pokud je vysloveno podezﬁení na tuto nemoc, b˘vá
zahájena razantní léãba antibiotiky. Ve
váÏnûj‰ích pﬁípadech je nutná i hospitalizace pacienta. U psÛ je vãasné odhalení
onemocnûní lymskou boreliózou je‰tû sloÏitûj‰í, neboÈ klí‰Èata nebo jiní krev sající
ektoparazité (napﬁíklad blechy a komáﬁi)
mohou snadno ujít pozornosti majitele.
Onemocnûní se navíc projevuje aÏ s ãasov˘m odstupem nûkolika mûsícÛ. Mezi klinické projevy lymské boreliózy u psÛ patﬁí poruchy pohybu – kulhání, opatrné na‰lapování, neschopnost rychlého pohybu,
otoky kloubÛ, zvût‰ení mízních uzlin
a projevy naru‰ené koordinace nervového
systému. PostiÏeny mohou b˘t i obûhov˘
systém nebo funkce ledvin, u pacientÛ se
mÛÏe dostavit období zv˘‰ené teploty, nechutenství a Ïíznû. I u psÛ je léãba zaloÏena na podávání antibiotik a symptomatické léãbû zaloÏené na podpoﬁe zaji‰tûní naru‰en˘ch funkcí. Stanovení diagnózy je zaloÏeno na sérologick˘ch testech, pﬁesná
diagnostika se opírá o metody molekulární biologie. V souãasné dobû je v âeské republice k dispozici nûkolik variant vakcín
proti lymské borelióze u psÛ. V˘bûr konkrétního typu závisí na veterinárním lékaﬁi, pﬁevaÏujícím typu spirochety v prostﬁedí (Borrelia burgdorferi, B. afzelii, B. garinii)
a dal‰ích faktorech. Oãkování mlad˘ch
psÛ proti této infekci je doporuãeno od
tﬁetího mûsíce stáﬁí. Optimálním obdobím
je zaãátek roku nebo pﬁedjaﬁí. Po primovakcinaci se provádí je‰tû revakcinace
v odstupu dvou aÏ tﬁí t˘dnÛ a chránûnost
nastupuje pﬁibliÏnû za dal‰ích pût t˘dnÛ
(dva mûsíce od prvního oãkování). Doporuãeno je kaÏdoroãní jednorázové pﬁeoãkování. Pokud v˘robce nezaﬁadil vakcínu
proti lymské borelióze jako souãást polyvalentní vakcíny, doporuãuji uskuteãnit
oãkování psa zvlá‰È, napﬁíklad dva t˘dny
po pravidelném pﬁeoãkování.
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