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Chovám fenku s cukrovkou, a proto
bych se chtûla dozvûdût nûco více
o této nemoci. Pomûrnû málo je
informací o vhodné léãbû u psa
a také o moÏnostech jak takovému
pacientovi prodlouÏit Ïivot. 
Prosím o poskytnutí tûchto
uÏiteãn˘ch informací. D. P., Praha
Cukrovka je onemocnûní, pfii kterém do-
chází k naru‰ení pfiirozené regulace me-
tabolismu cukrÛ. Tento proces je za nor-
málních okolností regulován uvolÀová-
ním hormonu slinivky bfii‰ní, inzulinu.
Pokud se veterinární medicína opírá o kla-
sifikaci z humánní medicíny, potom je
ãasto odli‰ován diabetes I typu (inzulin
dependentní) a diabetes II typu (inzulin
independentní). Není vylouãen ani typ
smí‰en˘. U psÛ je v‰ak s ohledem na jejich
endokrinní mechanismy klasifikace ponû-
kud odli‰ná. Pfiesto lze do urãité míry
i u nich odli‰ovat cukrovku, která je dána
nedostateãn˘m uvolÀováním inzulinu
z pankreatu (primární diabetes) a cukrov-
ku vyvolanou nedostateãnou odpovûdí
tkání na pfiítomnost normálních hladin
inzulinu v krvi (sekundární diabetes).
Cukrovka se vût‰inou projevuje zv˘‰enou
koncentrací cukrÛ v krvi, pfiiãemÏ tyto dÛ-
leÏité energetické zdroje není pes scho-
pen v jednotliv˘ch tkáních vyuÏít. U psÛ
se vyskytuje ãastûji cukrovka druhého
typu, pfiiãemÏ se u prvního typu je‰tû dále
odli‰uje tzv. endokrinní po‰kození pan-
kreatu (pfii nûm jsou po‰kozeny beta buÀ-
ky v dÛsledku autoimunitních procesÛ)
a exokrinní typ (pfii zánûtliv˘ch procesech
a nádorech slinivky bfii‰ní). Velmi ãast˘
druh˘ typ se dále je‰tû dûlí na stav, pfii
kterém dochází k vyblokování funkce
v koncov˘ch tkáních vlivem nadprodukce
jin˘ch hormonálních látek, diabetes navo-
zen˘ vlivem lékÛ (steroidních hormonÛ)
a diabetes spojen˘ s obezitou. Riziko cuk-
rovky u feny je tedy zv˘‰ené pfii nadmûrné
váze, pfii neuváÏeném pouÏívání hormo-
nálních látek a pfii zánûtech slinivky bfii‰-

ní. Zv˘‰ené hladiny cukru vedou k nad-
mûrnému moãení a v dÛsledku této poly-
urie organismus je‰tû více ztrácí proteiny
i dÛleÏité ionty, nastupuje dehydratace
a hrozí kóma. PrÛkaz cukrovky u psa se
opírá o laboratorní vy‰etfiení moãi a krve.
Kromû hladin glukózy je tfieba je‰tû sta-
novit i hladiny inzulinu, pfiítomnost keto-
nov˘ch látek v moãi, urãit hustotu moãi
a analyzovat i základní biochemick˘ profil
pacienta. Pokud je zahájena léãba inzuli-
nem, potom se v závislosti na typu one-
mocnûní, volí jeho optimální dávkování
a frekvence podávání. U psa, kter˘ dostává
pravidelnû inzulin, je tfieba upravit i den-
ní krmn˘ reÏim. Na kvalitní v˘Ïivu je kla-
den velk˘ dÛraz, neboÈ cukrovka je endo-
krinní onemocnûní spojené s váÏn˘m na-
ru‰ením metabolismu. Je proto tfieba re-
spektovat poÏadavky pacienta. Pes s cuk-
rovkou by nemûl b˘t krmen nadmûrn˘mi
dávkami, ale rovnûÏ nesmí hladovût. Jak
jiÏ bylo naznaãeno, mechanismy vzniku
cukrovky u psa jsou pomûrnû sloÏité,
a není tedy divu, Ïe kromû zdánlivû pfií-
moãarého pouÏití inzulinu je v mnoha
pfiípadech daleko úãinnûj‰ím fie‰ením
kastrace a dal‰í kroky, které omezují ne-
gativní vliv jin˘ch hormonÛ. Pokud jde
o kontrolu pacienta, je Ïádoucí, aby spo-
lupracoval i majitel. Kromû uvedené péãe
o pravidelné kvalitní krmení, umoÏnûní
stálého pfiístupu k pitné vodû (cukrovka je
spojena s Ïíznivostí) a poskytnutí podmí-
nek pro pfiirozen˘ v˘dej tekutin, lze v do-
mácích podmínkách zajistit i pravidelnou
orientaãní kontrolu sloÏení moãi a mûfiení
hladin glukózy v krvi pomocí jednodu-
chého glukometru. Prevencí cukrovky
u fenky je do urãité míry kvalitní v˘Ïiva
v odpovídajícím mnoÏství, omezení podá-
vání jak˘chkoliv hormonálních prepará-
tÛ, poskytnutí pfiirozeného pohybu a pfií-
padnû i provedení kastrace. Pokud jiÏ do-
jde k onemocnûní cukrovkou, lze pro-
dlouÏit Ïivot pacienta a zv˘‰it jeho kom-
fort pravideln˘m vy‰etfiením a volbou
optimální formy terapie. Na na‰em trhu
jsou jednak k dispozici inzulinové prepa-
ráty vhodné pro psy, zároveÀ i speciální

diety pro psy s nadváhou  a psy trpící po-
ruchami slinivky bfii‰ní. Jedná se tedy
v kaÏdém pfiípadû o onemocnûní závaÏné,
ale do znaãné míry zvládnutelné.

Chtûl bych se zeptat, jak mám
postupovat, kdyÏ mÛj pes spolkne
nûjak˘ pfiedmût. Znám˘m se
podobn˘ pfiípad pfiihodil a nakonec
musel b˘t pes sloÏitû operován.
Veterinární lékafi jim potom 
sdûlil, Ïe mohli operaci pfiedejít. 
Jak takov˘ postup vypadá?

K.G., PlzeÀ
K pozfiení rÛzn˘ch cizích tûles obãas
u psÛ dochází. Na prvním místû jsou hra-
vá ‰tûÀata, ale nebezpeãí hrozí i u star-
‰ích psÛ. Prevencí je starostliv˘ dohled
majitele a vylouãení v‰ech nebezpeãn˘ch
hraãek. Pokud jsme svûdky toho, Ïe pes
skuteãnû omylem spolknul nûjak˘ ne-
vhodn˘ pfiedmût, lze jako nejvhodnûj‰í fie-
‰ení doporuãit takov˘ postup, kter˘ u pa-
cienta navodí zvracení. Tradiãnû se pouÏí-
vá aplikace lÏiãky hofiãice na jazyk, pfií-
padnû desetkrát zfiedûného peroxidu.
Komplikovanûj‰í formou je snaha o me-
chanické podráÏdûní  a navození reflexu
zvracení. Tyto pomocné kroky mohou b˘t
efektivní a cel˘ pfiípad mohou rychle vy-
fie‰it, ale je tfieba upozornit i na urãitá ri-
zika. Pfiedev‰ím je stimulace ke zvracení
nevhodná, pokud byl pozfien nûjak˘ ostr˘
pfiedmût. Pfii zvracení je téÏ urãité nebez-
peãí, Ïe ãást mÛÏe b˘t omylem vdechnuta
do d˘chacích cest s rizikem následné aspi-
raãní pneumonie. Je tedy vhodné, aby prv-
ní pomoc radûji probíhala za asistence ve-
terinárního lékafie nebo alespoÀ aby byl
pes po provedeném vyzvracení zkontro-
lován. Cizí tûlesa v horním úseku trávicí-
ho traktu se vybavují pod kontrolou en-
doskopu. Tím je dosaÏeno i posouzení pfií-
padného rozsahu po‰kození sliznice.
S ohledem na velikost a charakter cizího
tûlesa jsou pfiedmûty lokalizované ve stfie-
vech fie‰eny konzervativní cestou nebo
chirurgick˘m vybavením. 

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