
Vlastníme chalupu 80 kilometrÛ od
Prahy, kam pravidelnû jezdíme
kaÏd˘ víkend. Zajímalo by mne, jak
máme pfiedcházet problémÛm
s pfievozem psa automobilem. Zatím
jsme s ním tuto cestu absolvovali
dvakrát, ale v obou pfiípadech se
dostavily nepfiíjemné zaÏívací
potíÏe. J. M., Praha 
Cestování v dopravním prostfiedku neãiní
problémy jen psÛm, ale i lidem. Jedná se
o rÛzné projevy kinetózy, pfiedev‰ím ne-
volnost a zvracení. U psÛ lze pozorovat
nervózní poposedávání, zv˘‰ené slinûní,
olizování a zvracení. ¤e‰ení problému
spoãívá v zaji‰tûní následujících kritérií –
omezení stresu z neznámého prostfiedí,
zaji‰tûní vhodn˘ch zoohygienick˘ch pod-
mínek, pfiímém i nepfiímém vylouãení ri-
zika zvracení. Strach psa z pobytu v pohy-
bujícím se dopravním prostfiedku se fie‰í
postupn˘m navykáním. Prvním krokem
b˘vá návyk na krátkodob˘ pobyt v zapar-
kovaném automobilu s vypnut˘m moto-
rem. Pes se uvnitfi octne se sv˘m majite-
lem v rámci hry a stráví zde jen nûkolik
minut. Po zvládnutí této první etapy se
ãas v automobilu postupnû prodluÏuje
a pes si zvyká i na spu‰tûn˘ motor a dal‰í
nové podnûty. Následují krátké projíÏìky.
Neklid a zvracení v automobilu v‰ak ne-
zpÛsobují jen strach a úzkost z neznámé-
ho prostfiedí. Nevhodnû vysoká teplota
a pfiedev‰ím omezen˘ pfiístup ãerstvého
vzduchu jsou závaÏn˘mi faktory, které je
tfieba eliminovat. Pootevfiené boãní okno
pfiivádí do kabiny automobilu relativnû
dostatek ãerstvého vzduchu, není v‰ak za-
ji‰tûna dokonalá cirkulace ve v‰ech pro-
storách. Úãinnûj‰ím fie‰ením mÛÏe b˘t
proto spu‰tûní ventilátoru. VÏdy je tfieba
zkontrolovat, jaká je cirkulace vzduchu
právû v místû, kde cestuje pes. Vût‰ina mo-
derních automobilÛ je vybavena úãinnou
klimatizací. Cirkulaci je vhodné omezit
jen na pfiijatelnou úroveÀ a chlazení vzdu-
chu sníÏit na minimum. Pokud by byla kli-
matizace nastavena na vy‰‰í v˘kon, bude

to mít na psa nepfiízniv˘ úãinek. Souãástí
opatfiení jak zabránit nevolnosti psa pfii
cestû automobilem je péãe vûnovaná v˘-
bûru místa pro jeho uloÏení. Toto místo
by mûlo b˘t pfiíjemné pro leÏení i pro sed.
Souãasnû je tfieba respektovat pravidla
o silniãním provozu, která umístûní psa
pfii provozu automobilu vymezují. Úãin-
nou zásadou, která v˘raznû omezí riziko
zvracení psa pfii cestû, je psa pfied cestou
zásadnû nekrmit. Pokud plánujete cestu
dopoledne, bude rozumné posunout ran-
ní krmení aÏ na dobu po pfiíjezdu, pokud
se chystáte na cestu odpoledne nebo ve-
ãer, bude rovnûÏ krmení odloÏeno aÏ na
dobu po návratu domÛ. Samozfiejmû exis-
tují i moÏnosti zklidnûní psa medikamen-
tózní cestou, ale tento zpÛsob by mûl b˘t
volen pouze v˘jimeãnû, napfiíklad kdyÏ je
opravdu zcela nezbytné cestovat se psem,
kter˘ není na jízdu automobilem zvykl˘.
V závislosti na délce transportu, zdravot-
ním stavu psa a dal‰ích konkrétních okol-
nostech lze v takovém pfiípadû zvolit krát-
kodobé zklidnûní preparáty s minimálním
vedlej‰ím úãinkem. Existují samozfiejmû
i antiemetika, tedy léky, které omezují ri-
ziko zvracení. Jejich volbu je v‰ak tfieba
zváÏit. Pokud bude cestovat pes nalaãno,
je jejich pouÏití ve vût‰inû pfiípadÛ zcela
zbyteãné. Pokud byl pes pfied cestou na-
krmen, nelze od podání antiemetik oãe-
kávat stoprocentní úãinek.

Chovám ‰estiletého boxera,
u kterého se pfied rokem zaãaly
objevovat komplikace. Pes ãasto
odmítal potravu, obãas i zvracel,
hodnû pil a ãastûji moãil. Pfii
náv‰tûvû veterinárního lékafie byla
uãena diagnóza dlouhodobé
onemocnûní ledvin. Byla doporuãena
dieta pro psy s onemocnûním ledvin,
kterou se pes nauãil bez vût‰ích
potíÏí pfiijímat. Pfie tfiemi mûsíci se
ale zase dostavily podobné
komplikace, i kdyÏ jen po dobu
jednoho t˘dne. Opût jsme nav‰tívili
veterináfie a tentokrát jsme byli
upozornûni na nebezpeãnû vysok˘
krevní tlak a nutnost dlouhodobé

léãby tabletami. Jak máme
postupovat? P. S., Mladá Boleslav
Zv˘‰en˘ krevní tlak je onemocnûní, které
je u psÛ a koãek relativnû bûÏné, ale stále
je‰tû málo ãasto diagnostikované. Souvis-
lost s chronick˘m renálním selháním psa
je skuteãnû velmi pravdûpodobná, pfii-
ãemÏ existuje i oboustranná závislost. Léã-
ba zamûfiená na omezení hypertenze se
proto stále ãastûji stává souãástí léãby psÛ
s chronick˘m renálním selháním. Vût‰i-
nou se jedná o komplexní pfiístup, jehoÏ
souãástí je podávání lékÛ i úprava diety.
Pokud trpí hypertenzí lidé, je jim doporu-
ãeno zásadnû omezit solení jídla. Znaãné
zastoupení iontÛ sodíku b˘vá pfiítomno
i v nûkter˘ch pfiípravcích, které slouÏí
k ochucení krmiv pro psy. Pro pacienty se
zv˘‰en˘m krevním tlakem jsou proto
k dispozici i speciální diety s omezen˘m
zastoupením iontÛ sodíku. Mezi léky, kte-
ré se u psÛ pouÏívají ke stabilizaci stavu
ledvin s chronick˘m renálním selháním
a léãbû hypertenze, patfií ACE-inhibitory,
léky podporující roztaÏení cév a lep‰í prÛ-
tok krve (vazodilatátory), diuretika a léky
regulující aktivitu srdce (beta-blokátory).
Z ACE-inhibitorÛ se u psÛ pouÏívají pfie-
dev‰ím enalapril a benazepril. Jejich úlo-
hou je potlaãit ãinnost angiotenzin kon-
vertujícího enzymu (ACE) a omezit v˘dej
aldosteronu. Inhibitory ACE téÏ navozují
celosystémovou dilataci cév. Velmi ãasto
se volí jejich kombinace s diuretiky, na-
pfiíklad s tradiãními látkami hydrochlorti-
azidem nebo furosemidem. Jako ‰etrnûj‰í
diuretikum je uvádûn antagonista aldo-
steronu - spironolakton, ‰etfiící draslík.
Spironolakton vyvolá zv˘‰enou sekreci so-
díku a vody, spojenou s retencí draslíku.
Tímto mechanismem pÛsobí jako diureti-
kum i antihypertenzivum. Medikamen-
tózní léãba hypertenze vÏdy vyÏaduje pra-
videlné zdravotní kontroly pacienta. Reál-
n˘m cílem vût‰inou není stav zcela zvrátit,
ale stabilizovat pacienta v takovém rozsa-
hu, aby byly potlaãeny nepfiíznivé projevy
hypertenze. 

Mám rhodeského ridÏbeka, kterému
je rok a 3 mûsíce. UÏ od prosince
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loÀského roku se mi nedafií, aby se
zlep‰il jeho zdravotní stav. Trpí
nedostateãností pankreatu
a pfierÛstáním bakterií Clostridium
perfringens. Skoro pÛl roku bere
s pfiestávkami antibiotika (vût‰inou
entizol). Pancreolan jsme nyní
nahradili ID dietou. Pes je velmi
huben˘ a vÏdy bûhem nûkolika dní
trpí bolestmi. Má kfieãe, nepfiijímá
potravu, nûkdy zvrací. Îiji u koní
a jsem nucena psa zavírat, aby nûco
neseÏral (ko‰ík nepomáhá).
Veterináfi mi fiekl, Ïe jedinou ‰ancí na
zlep‰ení je umístit ho tam, kde
nejsou zvífiata (hlavnû konû). Av‰ak
pes není vûc, kterou bych mohla byÈ
na pfiechodnou dobu nûkam umístit.
Jsme spolu celé dny od jeho pûti
t˘dnÛ a je na mû velice fixovan .̆
Nevím uÏ, jak mu pomoci. Máme
nûjakou ‰anci? J. S., Velké Bfiezno
RÛzn˘m formám onemocnûní pankreatu
u psÛ je vûnována velká pozornost. Kro-
mû tradiãního postiÏení endokrinní funk-
ce slinivky bfii‰ní, které se projevuje poru-
chami uvolÀování inzulinu a je pfiíãinou
jedné z forem diabetu u psÛ, je v centru
pozornosti pfiedev‰ím postiÏení exokrinní
funkce pankreatu. Slinivka bfii‰ní je orgá-
nem, kter˘ má zásadní v˘znam pro natrá-
vení potravy a její efektivní zpracování
a vyuÏití. Pod pojmem exokrinní funkce
pankreatu se myslí pfiedev‰ím uvolÀování
trávicích enzymÛ, které napomáhají ‰tû-
pení sacharidÛ a tukÛ. Selhávání této
funkce je oznaãováno jako EPI, exokrinní
pankreatická insuficience. Pfiíãinou je po-
‰kození urãité tkánû slinivky bfii‰ní se
ztrátou sekreãní funkce. V tomto smûru je
tfieba zdÛraznit, Ïe nápadné zdravotní
komplikace lze u pacienta zachytit vût‰i-
nou aÏ v okamÏiku, kdy je naru‰ena kapa-
cita produkce uveden˘ch látek z devade-
sáti procent. Nejãastûji postiÏenou skupi-
nou psÛ jsou mladí psi do dvou let stáfií,
pfiedev‰ím plemene nûmeck˘ ovãák. One-
mocnûní se v‰ak vyskytuje i u dal‰ích ple-
men psÛ. U psÛ s EPI dochází v dÛsledku
nedostateãného uvolÀování pankreatic-
k˘ch enzymÛ k nedostateãnému ‰tûpení

Ïivin, v dÛsledku toho je omezena jejich
absorpce sliznicí tenkého stfieva. DÛsled-
kem je naru‰ení osmotické rovnováhy
a pomûru tekutin ve stûnû stfieva. U paci-
enta se rozvíjí prÛjem s pfieváÏnû mast-
nou stolicí – steatorea. Kromû ‰tûpení Ïi-
vin v tenkém stfievû mají produkty sliniv-
ky bfii‰ní oznaãované jako pankreatická
‰Èáva i dal‰í velmi v˘znamné úlohy. Pan-
kreatická ‰Èáva podporuje motilitu stfieva
neboli pasáÏ obsahu stfieva a vyznaãuje
se i v˘znamnou antibakteriální aktivitou.
PfierÛstání bakterií v tenkém stfievû, ozna-
ãované anglickou zkratkou SIBO (small
intestine bacterial overgrowth) zpÛsobu-
je dal‰í naru‰ení pfiirozeného trávení. Bak-
terie naru‰ují svojí metabolickou ãinnos-
tí pfiirozené mechanismy trávení, napfií-
klad interakcí se Ïluãov˘mi kyselinami.
Nepfiízniv˘ stav chronického prÛjmu se
tak je‰tû dále prohlubuje. Onemocnûní
má chronick˘ charakter a nejvíce nápad-
n˘mi projevy jsou ztráta hmotnosti pfii
souãasném zv˘‰eném zájmu o potravu.
Není v˘jimkou, Ïe pes, jehoÏ metabolis-
mus je v dÛsledku EPI naru‰en, vyuÏívá
pfiijaté Ïiviny velmi neefektivnû, a proto
trpí pocitem stálého hladu. Pozorujeme
i poÏírání trusu (koprofagie) a nepfiiroze-
n˘ch pfiedmûtÛ (alotrofagie). Stolice má
charakter páchnoucí mastné ka‰e, silnû
zapáchající a obsahující i zbytky nestráve-
né zbytky potravy. Pes uvolÀuje fiídkou
stolici ve velkém objemu a pomûrnû ãas-
to. S pokraãujícím procesem naru‰ení me-
tabolismu se dostavují dal‰í nápadné pro-
jevy onemocnûní. Patfií mezi nû v˘raznû
sníÏená kvalita srsti, hubnutí, zvracení,
uvolÀování nepfiíjemnû zapáchajících ply-
nÛ, dehydratace. Správná diagnostika EPI
je zaloÏena na anal˘ze anamnestick˘ch
údajÛ, posouzení klinického stavu paci-
enta a pfiedev‰ím cíleném vyuÏití labora-
torních anal˘z. Zmûny v krevním obrazu
a klasickém biochemickém profilu krevní
plazmy nejsou ãasto dostateãnû prÛkaz-
né, mohou v‰ak dokumentovat závaÏnost
po‰kození vnitfiního prostfiedí pacienta.
Specifická diagnostika se opírá pfiedev‰ím
o stanovení trypsinu a trypsinogenu
v krevní plazmû (nebo téÏ v séru) pomocí

radioimunoanal˘zy. Pacient musí b˘t pfied
odbûrem krve fiádnû vylaãnûn, standardní
je dvanáctihodinová hladovka. Pokud
není dodrÏena, jsou v˘sledky zkresleny.
V̆ hodou této pfiesné metody je moÏnost
spolehlivû odhalit onemocnûní v dobû,
kdy má správnû vedená léãba nadûji na
úspûch. Vzorky plazmy nebo séra posílají
veterinární lékafii na Fakultu veterinární-
ho lékafiství v Brnû, prÛkaz TLI (trypsin-
like immunoreactivity) se provádí v za-
hraniãí. Brnûnské pracovi‰tû v minulosti
ovûfiilo i dal‰í praktickou metodu dia-
gnostiky EPI. Jedná se o relativnû jedno-
duchou anal˘zu ‰tûpící aktivity vzorku
stolice pacienta pomocí radiální enzymo-
difúze v obohaceném agarovém gelu. Pro
zv˘‰ení diagnostické spolehlivosti a pfies-
nosti této nepfiímé metody je zapotfiebí
trojí vy‰etfiení vzorkÛ stolice. PostiÏení
tkánû pankreatu je moÏno téÏ diagnosti-
kovat histologick˘m vy‰etfiením biopsie
odebrané pod kontrolou endoskopu.
Omezením této metody je do urãité míry
finanãní nároãnost specializovaného po-
stupu, kromû toho tradiãnû není rovnûÏ
doporuãováno mechanicky inzultovat
tkáÀ pankreatu. Obavu veterináfie ze sty-
ku psa – pacienta s EPI s prostfiedím koní
lze pochopit v souvislosti s uveden˘m na-
ru‰ením obrann˘ch mechanismÛ ve stfie-
vû proti bakteriálnímu pfierÛstání. Jeho
obavu jistû zv˘‰il prÛkaz klostridií. Anti-
biotika jsou jen jednou souãástí úãinnû
vedené terapie. Dodávání pankreatick˘ch
enzymÛ v tabletách mívá dlouhodob˘
charakter, nutná je úprava diety a dopl-
nûní látek, které nejsou v dÛsledku EPI
v organismu pacienta produkovány nebo
vyuÏívány. ZdÛraznûn je v tomto smûru
v˘znam vitaminÛ, pfiedev‰ím vitaminÛ
komplexu B, E, A. Skloubit chov koní
s péãi o psa s EPI není vyslovenû nefie‰i-
teln˘m problémem, ale bude pfiedstavo-
vat nutné organizaãní kroky a jistá ome-
zení. Zejména striktní dodrÏení indikova-
né diety pro psa a vylouãení pfiíjmu krmi-
va z jiného zdroje. �
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