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ZDRAVÍ

Radíme
Nemo má skuteãnû zánût spojivek, mi
ukázaly zaãervenalé vnitﬁní strany oãních
víãek a v˘tok z oãí, zatímco zbytek oka
vypadal zdrav˘. Pak jsem nakapala psovi
do obou oãí kapalinu, která pÛsobí jako
lokální anestetikum. „Potom se budeme
moci podívat i pod tﬁetí víãko, aniÏ by to
Nemovi vadilo,“ vysvûtlovala jsem paní P.
Tﬁetí víãko se u psa táhne od dolního
okraje oka ‰ikmo k vnitﬁnímu oãnímu
koutku. Zvedla jsem je malou pinzetou,
abych mohla posoudit jeho zadní stranu,
a potvrdila jsem si své podezﬁení. Na
spodní stranû tﬁetího víãka se vedle sebe
nacházela spousta mal˘ch puch˘ﬁkÛ, které v tomto nahromadûní vypadaly jako
malina. Tûmto puch˘ﬁkÛm se ﬁíká také
folikuly a vzne‰en˘ název pro zánût spojivek je konjunktivitis, takÏe se tomuto
onemocnûní mezi zvûrolékaﬁi ﬁíká konjunktivitis follicularis.

Roz‰íﬁeno mezi mlad˘mi psy

„Tak tady je zase mÛj pﬁítel!“ Nemo, desetimûsíãní ãern˘
kﬁíÏenec typu flat coated retrívra, pﬁi‰el za mnou do
ordinace s dovádûním a rámusem a paní P., jeho majitelka,
vstoupila se smíchem za ním. Ona moc dobﬁe ví, jak jsem
nad‰ená Nemov˘m temperamentem. „Copak vás za mnou
pﬁivádí?“ zeptala jsem se, zatímco jsem se pokou‰ela
udrÏet rovnováhu, aby mne Nemo neporazil. „Nemovi uÏ
del‰í dobu slzí oãi,“ dostala jsem odpovûì. „Zkou‰ela
jsem mu oãi vyplachovat heﬁmánkov˘m ãajem, ale
místo aby se to lep‰ilo, mu teì oãi zaãínají hnisat.“

S

polu s paní P. jsme zvedly Nema na
vy‰etﬁovací stÛl a podívala jsem se
mu na oãi. Skuteãnû, v˘tok z obou
koutkÛ oka byl hnisav˘. „Nemûl Nemo
v posledních dnech ka‰el, nek˘chal nebo
nebyl malátn˘?“ ptala jsem se. V pﬁípadû
nûkter˘ch virov˘ch onemocnûní, které
b˘vají patrné podle uveden˘ch pﬁíznakÛ,
mÛÏe totiÏ docházet i k zánûtu spojivek.
Ten psa i jeho majitele sice obtûÏuje, ale
vût‰inou rychle pomine. To ale nebyl
NemÛv pﬁípad. Paní P. se pﬁece zmiÀovala o tom, Ïe Nemovy oãi jsou jiÏ del‰í
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dobu v nepoﬁádku. „No urãitû uÏ aspoÀ
ãtyﬁi t˘dny,“ potvrdila majitelka na mÛj
dotaz. A to jednoznaãnû vypovídalo proti
akutnímu onemocnûní.

Pohled pod tﬁetí víãko
„Mimochodem – heﬁmánkov˘ ãaj není ani
zdaleka tak vhodn˘ k vyãi‰tûní oãí, jak se
ãastokrát pﬁedpokládá,“ informovala
jsem paní P., zatímco jsem vy‰etﬁovala
Nemovy oãi. „Roztok heﬁmánkového ãaje
má totiÏ úplnû jinou hodnotu pH neÏ
slzy. Radûji pouÏívejte ãistou vodu!“ Îe

Léãba
Navrhovala jsem ale, abychom se nejdﬁíve
pokusili oãi vyléãit oãní mastí a lékem
posilujícím imunitu, kter˘ jsem nakapala
do oka. Podstatnû vhodnûj‰í totiÏ je
poãkat s vy‰krabáním oãních víãek aÏ na
dobu, kdy bude psovi zhruba rok, protoÏe jinak roste nebezpeãí, Ïe se puch˘ﬁky
objeví znovu. Je pozoruhodné, Ïe dospûlí
psi jsou tímto onemocnûním postiÏeni
jen velmi zﬁídka.
Jak jsem pﬁedpovûdûla, Nemovi se po léãbû sice daﬁilo lépe, ale o nûkolik t˘dnÛ
pozdûji byly oãi stejnû závaÏnû postiÏeny
jako pﬁedtím. Domluvili jsme se s majitelkou na termínu. Pﬁi o‰etﬁení jsem
Nema uspala krátce pÛsobícím lékem –
jen na tak dlouho, abych mûla ãas v klidu
od‰krábnout puch˘ﬁky na vnitﬁní stranû
tﬁetího víãka. Po normálním pûtidenním
o‰etﬁování oãní mastí jsou dnes jeho oãi
dr. Katja Sauerová
zcela v poﬁádku.

Foto Minerva

Konjunktivitis
follicularis

„To se u mlad˘ch psÛ stává velmi, velmi
ãasto,“ uklidÀovala jsem paní P. „Tuto
nemoc pravdûpodobnû vyvolává nûjak˘
virus, ale nic pﬁesnûj‰ího se o tom neví.
Zánût lze pﬁechodnû potlaãit oãní mastí
obsahující antibiotikum a kortizon.
ProtoÏe ale puch˘ﬁky se tím nezahojí,
pod nimi oãní mast nepÛsobí a puch˘ﬁky pak znovu dráÏdí oãi psa, protoÏe pﬁi
kaÏdém mrknutí se mu tﬁou o oãní bulvu, je vût‰inou nutné o‰etﬁit psa v krátké narkóze. V narkóze se puch˘ﬁky od‰krábnou ostr˘m nástrojem – na první
pohled to nevypadá nijak pûknû, protoÏe
oko poﬁádnû zrudne, ale mast pak pÛsobí v‰ude, a tak dostaneme zánût definitivnû pod kontrolu.“

