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Mám dotaz, kter˘ se t˘ká
zakoupené konzervy. Koupila jsem
na‰í fence psí konzervu, která jí
moc chutnala. KdyÏ jsme jí koupili
uÏ tfietí konzervu, zjistili jsme, Ïe je
neuvûfiitelnû slaná. Zajímalo by
mne, jak je moÏné, Ïe psí konzerva
obsahuje takové mnoÏství soli.
V dostupné literatufie jsem se totiÏ
doãetla, Ïe pes by nemûl dostávat
slanou potravu. Tento typ konzervy
jsme jiÏ pfiestali kupovat, ale stále
nedovedu domyslet, co by se stalo,
kdybychom na to nepfii‰li. VÏdyÈ
jsme tu konzervu kupovali ve
specializované prodejnû 
s krmivy pro psy. 

M. ·., Mladá Boleslav
Pfiednû je nutno uvést na pravou míru, co
znamená pojem slaná chuÈ. Není pfiekva-
pivé, Ïe rÛzní Ïivoãichové preferují odli‰-
né chuti. ¤e‰ením otázky podpory zájmu
psÛ o nabízená krmiva, tedy zv˘‰ením pfií-
jemné chuti krmiva, se permanentnû za-
b˘vají v‰echny mezinárodní spoleãnosti,
které se specializují na v˘robu krmiv. Je
rovnûÏ faktem, Ïe posílení urãité ãásti
spektra aromatizace i ochucení mohou
zájem o nabízené krmivo v˘raznû zv˘‰it.
V tomto smûru by snad bylo moÏno varo-
vat pouze pfied skuteãnû nestandardnû
levn˘mi krmivy neznám˘ch v˘robcÛ, kde
by obsah takov˘ch látek mohl pfiekroãit
povolené normy pro bezpeãné krmivo
pro psy. Zku‰en˘ chovatel dobfie ví, Ïe ani
jiné sloÏky krmiva, které jsou tradiãnû
hodnoceny kladnû, nemohou b˘t v potra-
vû psa zvy‰ovány chaoticky, pouze s cí-
lem maximálního obsahu. To ostatnû pla-
tí i pro vitaminy a minerální látky. Vy‰‰í
obsah solí je logicky spojen i s vázanou
tekutinou a tyto komponenty je tfieba
hodnotit z pohledu dlouhodobého dopa-
du na funkci ledvin. U psÛ se deficit chlo-
ridÛ ani sodn˘ch iontÛ bûÏnû nevyskytuje,
a proto neexistuje dÛvod, proã by mûl b˘t
obsah soli v krmivu nûjak extrémnû zvy-
‰ován. Není vylouãeno, Ïe vá‰ pocit, Ïe je
konzerva skuteãnû pfiesolená, byl pouze
subjektivní. Pokud v‰ak máte pfiesto po-
dezfiení, Ïe se v˘robce dopustil pochybení,

máte moÏnost se obrátit se svou stíÏnos-
tí na prodejnu, distributora nebo pfiímo
na v˘robce. Pokud neuspûjete, lze poÏádat
o provedení anal˘zy nebo se pfiímo obrá-
tit na âeskou obchodní inspekci ãi nûkte-
rou z veterinárních organizací (napfiíklad
na Veterinární a farmaceutickou univerzi-
tu v Brnû nebo Komoru veterinárních lé-
kafiÛ âR).  

Chtûla bych se poradit. Chovám
desetimûsíãní fenku basenÏi, 
která je velice ãilá, milá
a temperamentní. Ale je zde jeden
váÏn˘ problém. KdyÏ nastane
období tepla, tak nám nastanou
komplikace, pokaÏdé kdyÏ fenka
vbûhne do vysoké trávy. OkamÏitû
se u ní objeví silnû svûdivé boláky
na bfii‰e, na tlapkách i u ocásku. UÏ
jsme vyzkou‰eli mnoho mastiãek,
ale Ïádná z nich nepomohla. MÛÏete
mi prosím poradit, o jaké
onemocnûní se jedná a jak 
máme postupovat? 

M.·., Mladá Boleslav
S nejvût‰í pravdûpodobností se jedná
o projev zv˘‰ené vnímavosti va‰í fenky
k urãité skupinû alergenÛ, které jsou v tra-
vách pfiítomny. Nejsem pfiesvûdãen, Ïe ús-
pûch spoãívá v postupném stfiídání rÛz-
n˘ch mastiãek. Zde je na prvním místû
urãení správné diagnózy a vymezení pÛ-
vodce stavu, tedy pokud moÏno co nej-
pfiesnûj‰í klasifikace alergenu. Pes mÛÏe
b˘t kromû jiného nepfiimûfienû silnû vní-
mav˘ na urãité pyly a dal‰í rostlinné kom-
ponenty. Pfii náv‰tûvû u specializovaného
veterinárního dermatologa bude zaji‰tû-
no kompletní vy‰etfiení va‰eho pacienta
vãetnû odbûru krve a uskuteãnûní její ana-
l˘zy. Dal‰ím krokem mÛÏe b˘t téÏ prove-
dení koÏních testÛ zamûfien˘ch na vyti-
pování pravdûpodobného alergenu. Pfií-
nosem b˘vá téÏ drobná biopsie postiÏené
kÛÏe, odeslaná na speciální histologické
vy‰etfiení. V pfiípadû, Ïe bude alergen spo-
lehlivû odhalen, lze situaci fie‰it jednak
prevencí, která spoãívá v maximální moÏ-
né izolaci pacienta od zdroje alergie,
v úvahu pfiipadá i pouÏití látek omezují-

cích nepfiízniv˘ prÛbûh alergické reakce
(napfiíklad antihistaminika). Zásadním fie-
‰ením nûkter˘ch forem alergie u psÛ
mÛÏe b˘t i postupná terapeutická desen-
zibilizace. Tento proces je finanãnû ná-
roãnûj‰í, ale pokud je metodicky prove-
den správnû, mÛÏe pro pacienta pfiedsta-
vovat v budoucnu velkou úlevu.

U svého psa jsem zaznamenal
v‰echny typické projevy, které 
jsou popisovány v souvislosti
s onemocnûním pankreatu. 
Jakou formu umûlého podávání
pankreatick˘ch enzymÛ
doporuãujete, tablety, 
nebo kapsule? 

I. L., Vsetín
Klasická doporuãení smûfiují pfiedev‰ím
k pankreatick˘m extraktÛm ve formû
prá‰ku (pudru). Vût‰inou se doporuãuje
jedna ãajová lÏiãka extraktu na deset kilo-
gramÛ hmotnosti psa pfii kaÏdém krmení.
Dfiíve se rovnûÏ podávaly rozmraÏené
kousky tkánû pankreatu z krávy nebo
z prasete. Dnes je pfiednost dávána far-
maceuticky ãist˘m produktÛm, které
omezují negativní dopady zkrmování or-
gánÛ. Nejãastûji se pouÏívají potahované
tablety Pancreolanu forte. Tento zpÛsob
léãby neodstraÀuje pfiímo pfiíãinu one-
mocnûní, ale umoÏÀuje zajistit lep‰í
a efektivnûj‰í trávení, omezit nad˘mání
a zvracení a vyuÏít potfiebné sloÏky obsa-
Ïené v pfiedkládané stravû. V nûkter˘ch
pfiípadech je souãástí terapie insuficience
slinivky bfii‰ní i podávání antibiotik, ne-
boÈ naru‰ená funkce pankreatu mÛÏe
zpÛsobit i zmûnu pomûrÛ bakteriálního
osazení stfiev a vyvolat tak nepfiíznivé bak-
teriální pfierÛstání. Doporuãuji nejdfiíve
provést potfiebná vy‰etfiení. Ta nejsou ni-
kterak sloÏitá ani nároãná. Upfiesnûní di-
agnózy vyÏaduje provést jeden z dostup-
n˘ch funkãních testÛ. Léãba je ve vût‰inû
pfiípadÛ pomûrnû úspû‰ná a má dlouho-
dob˘ charakter. �

Veterinární poradna
Na va‰e dotazy odpovídá prof. MVDr. Z. Knotek, CSc.

SP 08/07 31 Poradna Purina  10.7.2007 9:17  Stránka 31


