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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

U dvanáctileté fenky hladkosrstého
jezevãíka pozoruji jiÏ tﬁi mûsíce
opakovan˘ v˘tok z nosu. Nejdﬁív se
mi zdálo, Ïe se jedná o postiÏení
jednostranné, ale v posledním
mûsíci jsem zaznamenal pﬁítomnost
hlenu z obou stran. Pozoruji téÏ
vlhké oko a pﬁivírání oãního víãka na
levé stranû. Ani t˘denní léãba
antibiotiky nepﬁinesla zásadní
zlep‰ení, pouze doãasné projasnûní
kapiãek, které fenka obãas vyfrkne.
Jak máme dále postupovat? Celkové
chování není váÏnû naru‰eno, ale
pofrkávání a zánût oka jsou pro
na‰eho pejska zjevnû nepﬁíjemn˘m
trápením. UvaÏovali jsme o nosních
nebo oãních kapkách, ale neradi
bychom situaci je‰tû více
zkomplikovali.
F. L., Klatovy
S podobn˘mi pﬁípady se setkáváme v klinické praxi relativnû ãasto. Vy‰‰í vûk pacienta, zprvu jednostrann˘ a ãir˘ charakter
v˘toku, kter˘ se postupnû mûní v oboustrann˘ a hlenovit˘, postiÏení pﬁilehlého
oka – to v‰e jsou velmi dÛleÏité údaje pro
zváÏení pravdûpodobn˘ch variant diagnózy. Je naprosto nezbytné provést následující vy‰etﬁení, která mohou relativnû
rychle zajistit stanovení správné diagnózy
a následnû volby optimální terapie. Prvním krokem by mûlo b˘t podrobné vy‰etﬁení hlavy fenky – vy‰etﬁení spojivkového
vaku, posouzení tvaru kostí vnûj‰í stûny
nosu a peãlivé podrobné vy‰etﬁení stavu
dutiny ústní. Cenné informace pﬁinese
i vyhodnocení krve, konkrétnû hematologická anal˘za krve a biochemická anal˘za
plazmy. Kvalitní zhotovení nûkolika RTG
projekcí dutiny nosní vyÏaduje sedování
psa a v souvislosti s tím je nutno zváÏit
moÏnost dal‰ího vy‰etﬁení u psa v celkové
anestezii. Pﬁedev‰ím se jedná o rinoskopické vy‰etﬁení levé i pravé strany dutiny
nosní pomocí rigidního endoskopu. Souãástí tohoto podrobného posouzení stavu
sliznice b˘vá i cílen˘ odbûr vzorkÛ pro
bakteriologickou a histologickou laboratoﬁ. V nûkter˘ch pﬁípadech jiÏ pouhé endoskopické posouzení stavu dutiny nosní
umoÏÀuje stanovit velmi pravdûpodob-

nou pﬁíãinu onemocnûní. VÏdy je v‰ak
správné poãkat aÏ na v˘sledky ze zmínûn˘ch laboratoﬁí. Vy‰etﬁující veterinární lékaﬁ musí nakonec porovnat v‰echny tyto
v˘sledky s klinick˘m nálezem. Kromû zánûtliv˘ch procesÛ a bûÏn˘ch bakteriálních
infekcí nelze u star‰ího pacienta vylouãit
ani skryt˘ rozvoj neoplazie. Z toho vypl˘vá, Ïe zásadní pozornost by mûla b˘t vûnována peãlivé diagnostice. Naznaãená
léãba nosními kapkami není zatím aktuální, neboÈ nepﬁedstavuje Ïádnou záruku
ﬁe‰ení problému va‰í fenky.

U rodinného domu na periferii
okresního mûsta chováme v zahradû
dva psy loveck˘ch plemen, ãeského
fouska a krátkosrstého ohaﬁe.
Zajímalo by nás hlavnû, jak˘ zpÛsob
odãervení je skuteãnû spolehliv˘.
Vyzkou‰eli jsme totiÏ rÛzné
kombinace tablet a past, ale pﬁesto
obãas zji‰Èujeme ve stolici psÛ bílé
ãervy.
P. I., Pﬁerov
Pokud jsou psi opakovanû vystaveni riziku pozﬁení v˘vojov˘ch stadií vnitﬁních parazitÛ, potom mají prevence i léãba dlouhodob˘ charakter. Pﬁedev‰ím se jedná
o urãité tradiãní myslivecké praktiky, které zvy‰ují riziko onemocnûní loveck˘ch
psÛ obl˘mi ãervy a tasemnicemi. Kontaminovaná mÛÏe b˘t i pÛda zahrady, kde
jsou psi chováni. Prevence tedy spoãívá
v dodrÏování hygienick˘ch zásad pﬁi
pﬁedkládání potravy a mechanické úpravû
povrchové vrstvy pÛdy na zahradû.
Obvyklou praxí u psÛ s vy‰‰ím rizikem
onemocnûní parazity je opakované podávání antiparazitik. PﬁeváÏnû se jedná
o zmínûné tablety a pasty, které obsahují
kombinace nûkolika úãinn˘ch látek. Jedná
se pﬁedev‰ím o albendazol, fenbendazol
nebo febantel, niclosamid, piperazin, praziquantel a pyrantel. Vzhledem k délce v˘vojového cyklu nejãastûji se vyskytujících
parazitÛ stﬁevního traktu psÛ je vhodné
podávat vÏdy léky opakovanû, minimálnû
dvakrát aÏ tﬁikrát ve tﬁít˘denních intervalech. U ‰tûÀat je jedním z moÏn˘ch zdrojÛ parazitární infekce jejich vlastní matka.
V˘vojová stadia ‰krkavek mohu b˘t u bﬁe-

zích fen pﬁítomna v placentární krvi a kojící feny je uvolÀují v mléku. Je uvádûno,
Ïe nové generace parazitÛ si postupem
ãasu vytváﬁejí vÛãi pÛvodnû spolehliv˘m
antiparazitárním látkám zv˘‰enou odolnost. Proto je doporuãeno zvolené preparáty v následujících sezonách obmûÀovat.
Boj proti tasemnicím spoãívá i v úãinn˘ch
opatﬁeních zamûﬁen˘ch na likvidaci blech.

Bratr si poﬁídil dvouletou fenu
nûmeckého ovãáka. S chovem psÛ
ale nemá nikdo z nás Ïádné
zku‰enosti. Koupili jsme kvalitní
krmivo a zdá se, Ïe problém krmení
je vyﬁe‰en. Na obalu jsme totiÏ na‰li
i doporuãené dávky. Fenka je
vykastrovaná, takÏe opadají
i problémy s bﬁezostí a kojením.
Chtûl bych se v‰ak zeptat, zda se
nûjak li‰í krmení psa v létû a v zimû.
Z vlastní zku‰enosti vím, Ïe
v hork˘ch letních dnech nemám
o jídlo takov˘ zájem jako v zimû.
Jaké je to u psÛ?
Z. L., Telã
V hork˘ch letních dnech musí b˘t skuteãnû hlavní péãe majitele psa zamûﬁena na
pravidelnou nabídku kvalitní pitné vody.
Neexistuje Ïádn˘ racionální dÛvod k drastickému omezování nabízené potravy.
DÛleÏit˘m kritériem je pokrytí energetick˘ch potﬁeb psa v souvislosti s fyzick˘m
v˘konem, napﬁíklad pﬁi aktivní práci a v˘cviku u sluÏebních psÛ. Pokud je fenka
chována pﬁímo v domácnosti majitele, lze
oãekávat jen minimální sezonní rozdíly
v teplotách prostﬁedí, ve kterém se fenka
pohybuje. Pokud je chována venku, napﬁíklad v zahradû, je tﬁeba vûnovat náleÏitou pozornost kvalitní konstrukci a umístûní boudy, aby byly vylouãeny sezonní
teplotní extrémy. V extrémnû hork˘ch letních dnech lze i ãásteãnû upravit denní
reÏim a potravu radûji pﬁedkládat v ãasn˘ch ranních hodinách a pozdûji odpoledne. Granule lze navíc podávat v misce
doplnûné vodou, aby byl zaji‰tûn pﬁíjem
potﬁebného objemu tekutin.
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