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VETERINÁRNÍ PORADNA

MÛÏe veterinární lékafi poznat
dysplazii na pánevních
konãetinách u tfiímûsíãního 
‰tûnûte japan china pouh˘m 
okem bez provedení Rtg? 

J. D., Písek
Nevím, zda je vá‰ dotaz podmínûn kon-
krétní zku‰eností, nebo se jedná jen o te-
oretick˘ dotaz, ale urãitû stojí za zodpo-
vûzení. Pfiedev‰ím lze pfiedpokládat, Ïe
tfiímûsíãní ‰tûnû drobného plemene ne-
bude je‰tû vy‰etfiováno na dysplazii ky-
ãelního kloubu z dÛvodÛ v˘stavních
a chovn˘ch. Spí‰e lze oãekávat situaci,
Ïe majitel není spokojen se zpÛsobem
pohybu ‰tûnûte, a proto se obrátí na ve-
terinárního lékafie s dotazem po pfiíãinû.
Poruchy zatûÏování konãetin, které lze
pozorovat ve fázi pohybu a nûkdy i ve
fázi klidu, se obecnû mohou shrnout
pod název kulhání. JelikoÏ rÛzné formy
kulhání mohou mít rozmanit˘ pÛvod, je
ãasto pozornost zamûfiena na odli‰ení
kulhání vrozeného. To je zpÛsobeno
malformacemi, které vznikly v prenatál-
ním období, a b˘vá zvaÏována role ge-
netického pÛvodu, napfiíklad pfiítom-
nosti nûkter˘ch vloh. Pfii podrobném vy-
‰etfiení je pes pfiedvádûn na místû i v po-
hybu a je zji‰Èováno, zda se jedná o tak-
zvané kulhání pravé (rozli‰uje se dále
v jaké fázi pohybu), nebo kulhání nepra-
vé. U kulhajícího psa je záhy urãeno, kte-
rá konãetina je postiÏena, a hledá se pfií-
ãina. Mezi pfiíãiny poruch pohybu patfií
zmûny mechaniky pohybu vyvolané fy-
zikálními nebo téÏ mechanick˘mi pfiíãi-
nami. DÛleÏitou skupinu pfiíãin kulhání
pfiedstavují téÏ poruchy inervace konãe-
tin, tedy pfiíãiny neurologické. Zvlá‰tní
kapitolu potom pfiedstavují kulhání psÛ
zpÛsobená bolestiv˘mi stavy, napfiíklad
v dÛsledku zánûtÛ a poranûní konãetiny
nebo kloubu. Kromû vytipování formy
kulhání, tedy hodnocení kvalitativního,
se provádí i kvantitativní hodnocení
oznaãované obecnû jako urãení stupnû

kulhání. Souãástí ortopedického vy‰et-
fiení psa je i pfiím˘ pohmat a kontrola
stupnû bolestivosti. Peãlivû se takto vy-
‰etfiují v‰echny ãtyfii konãetiny od prstÛ
aÏ po lopatku nebo kyãelní kloub. Rent-
genologické vy‰etfiení je zafiazeno jako
jedna z pomocn˘ch vy‰etfiovacích me-
tod. Samotné rentgenologické vy‰etfiení
ve vût‰inû pfiípadÛ není dostateãné pro
urãení pfiesné a koneãné diagnózy, ale je
dÛleÏitou sloÏkou vy‰etfiovacího proto-
kolu a je v tomto smûru nenahraditelné.
Je v‰ak tfieba zároveÀ upozornit i na tu
skuteãnost, Ïe mnohá onemocnûní po-
hybového aparátu mají vyslovenû chro-
nick˘ v˘voj, a záleÏí na tedy na fázi tako-
vého po‰kození, které jiÏ lze na rentge-
nogramu spolehlivû zachytit. Poruchy
v kloubu jsou bûÏnû posuzovány peãli-
vou palpací a hmaty, kdy je souãasnû vy-
konáván pohyb konãetinou u leÏícího
psa a je hmatem a zrakem hodnocena
odchylka od pfiirozeného pohybu. Na
dotaz lze tedy odpovûdût takto, pro úpl-
nû pfiesné vymezení pfiípadného po‰ko-
zení kloubu a stanovení formy dysplazie
je rentgenologické vy‰etfiení jistû pfiíno-
sem, ale na druhé stranû - vyslovit pode-
zfiení na nefyziologické zatûÏování kon-
ãetiny a blíÏe specifikovat lokalizaci
a moÏnou formu po‰kození lze i po kva-
litním manuálním vy‰etfiení pacienta.
Pfiesné stanovení rozsahu dysplazie ky-
ãelního kloubÛ vyÏaduje sedaci psa
a provedení série RTG snímkÛ. Ortope-
dické vy‰etfiení je vhodné provádût vÏdy
i s vy‰etfiením neurologick˘m.

Chtûla bych zjistit, zda je moÏné,
aby byl mÛj pes alergick˘ na
prach. Odpozorovala jsem, Ïe pfii
a po pobytu v pra‰ném prostfiedí
na‰í dílny má potíÏe s d˘cháním,
ka‰le a má zarudlé a slzící oãi.
Pfiitom v hale nejsou uskladnûny
Ïádné dráÏdivé látky. Jak máme
postupovat, kdyÏ u nûj opût
nastanou v˘razné d˘chací potíÏe?

P. I., Teplice
V kaÏdém pfiípadû bude vhodné se je‰tû

jednou pfiesvûdãit o tom, Ïe pracovní
hala opravdu neobsahuje Ïádné zbytky
chemick˘ch nebo biologick˘ch látek, kte-
ré by mohly b˘t pfiíãinou du‰nosti a zá-
nûtu spojivek. Dále lze provést i jedno-
duch˘ koÏní test s pouÏitím celé ‰kály
alergenÛ s cílem vytipovat moÏnou látku,
zodpovûdnou za uvedené zdravotní potí-
Ïe. Prach b˘vá bûÏn˘m alergenem, a pro-
to je zastoupen i ve vy‰etfiovacím proto-
kolu koÏních testÛ. V prÛbûhu jedné ho-
diny lze takto uskuteãnit test a provést
i první odeãtení v˘sledkÛ. Souãástí vy‰et-
fiení b˘vá i posouzení krevního obrazu
a vyhodnocení diferenciálního rozpoãtu
jednotliv˘ch skupin leukocytÛ v krvi.
V pfiípadû, Ïe se u psa znovu objeví po-
pisované zdravotní potíÏe, neváhejte
kontaktovat veterinární pracovi‰tû za
úãelem provedení naznaãen˘ch testÛ
a dal‰ích obecn˘ch vy‰etfiení. V prÛbûhu
stupÀování alergické reakce aÏ do míry
záchvatu a potíÏí s dechem je indikováno
postupovat podle pravidel péãe o akut-
ního pacienta. Hypersenzitivitu lze do
urãité míry tlumit medikamentóznû,
k dispozici jsou tradiãnû napfiíklad léky
ze skupin antihistaminik, steroidních
i nesteroidních antiflogistik. V úvahu
pfiipadají tablety. V akutních pfiípadech
se volí nitroÏilní aplikace úãinn˘ch látek.

Mohou b˘t hraãky, které byly
oznaãeny jako závadné pro malé
dûti, nevhodné i pro psa? 

P. K., Kolín
ZáleÏí na tom, proã byly takové hraãky
oznaãeny za závadné. Faktem je, Ïe i pro
psa, pfiedev‰ím pro ‰tûnû, nejsou vhodné
hraãky, které se rozpadají, uvolÀují drob-
né ná‰ivky a korálky, knoflíky a podobnû.
Hrozí pozfiení takov˘ch pfiedmûtÛ s rizi-
kem následné operace trávicího traktu.
Pokud byly hraãky staÏeny z prodeje
kvÛli nadmûrn˘m koncentracím uvolÀo-
van˘ch chemick˘ch látek, rovnûÏ dopo-
ruãuji nepouÏívat je u psÛ bez ohledu na
jejich stáfií. �

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