
noho klientÛ si není vûdomo
váÏn˘ch následkÛ nadmûrné
tûlesné hmotnosti na zdravotní

stav jejich miláãka. Obezita mÛÏe mít za
následek sníÏenou délku Ïivota, osteo-
artikulární onemocnûní, kardiorespiraãní
problémy, koÏní problémy (dermatitida
zpÛsobená malasseziemi, dermatitida
koÏních záhybÛ), sníÏenou imunitu,
hyperlipidemii a dyslipemii, dystokii ãi
tumory mléãné Ïlázy.

Pfii jedné studii ve veterinární nemocnici
bylo zji‰tûno, Ïe tûlesná hmotnost
kokr‰panûlÛ s diagnózou kondylární
fraktury humer nebo rupturou
kraniálního zkfiíÏeného vazu byla
signifikantnû vy‰‰í neÏ u jedincÛ zdrav˘ch.

Rizikové faktory
Rizikov˘ch faktorÛ podporujících
propuknutí a rozvoj obezity je mnoho.
K tûm základním patfií:

� Plemenná pfiíslu‰nost: kernteriér, bígl,
kokr‰panûl, labradorsk˘ a zlat˘ retrívr,
bernsk˘ sala‰nick˘ pes.
� Vûk: obezita se zvy‰uje s vûkem,
témûfi 40 procent obézních psÛ
je star‰í neÏ 8 rokÛ.
� Pohlaví a kastrace: feny jsou více
predisponovány neÏ psi. âetnost obezity
u kastrovan˘ch psÛ je 32 procent oproti
15 procentÛm u nekastrovan˘ch.
Hladina aktivity: nedostatek pohybu je
primárním faktorem. Obéznûj‰í jsou psi

Ïijící v bytû neÏ psi Ïijící venku.
� Dietní zvyky: krmení ad libitum,
rÛzné pamlsky.
� Endokrinní poruchy:
hyperadrenocorticismus,
diabetes mellitus, hypothyroidismus.
� Genetické faktory: nejsou dobfie
objasnûny, ale hrají roli
(viz postiÏená plemena).

Efektivní program sníÏení
hmotnosti: kdy zaãít?
Hlavní roli zde hrají majitelé. Emocionální
vztah majitele ke krmení vlastního psa
mÛÏe b˘t velmi siln˘. Mnozí z nich
povaÏují krmení za hlavní denní ãinnost,
která upevÀuje pozitivní vzájemn˘ pomûr
s jejich miláãkem. KdyÏ se v jednom
dotazníku objevila otázka „Proã vá‰ pes
pfiibírá na váze?“, nejãastûj‰í odpovûì
majitelÛ znûla „Pes Ïebrá a já mu
nedokáÏu odmítnout“. Proto
nejdÛleÏitûj‰ím krokem v efektivním
programu sniÏování hmotnosti je
získat majitele ke spolupráci.

Integrovan˘ tfiístupÀov˘
program fiízení hmotnosti
Spolupráce s majitelem
Zahrnuje intenzivní pouãení majitele,
poradnu pro sniÏování hmotnosti,
zaznamenávání v˘sledkÛ ve formû tabulek
a získání majitele k pravideln˘m
náv‰tûvám poradny.

Víte, Ïe?
� Hlavní dÛvod, proã psi pfiibírají na váze, je
neschopnost majitele odolat Ïebrání psa?
� Druh˘m dÛvodem je nedostatek ãasu na
zabezpeãení pravidelného pohybu psa?
� 13 procent majitelÛ psÛ v Británii, 34
procent ve ·panûlsku a 44 procent majitelÛ
psÛ v Nûmecku se uÏ nûkdy pokou‰elo
o redukci hmotnosti svého psa?

Obezitu lze povaÏovat za onemocnûní
a velmi roz‰ífien˘ problém

M

Obezita u psů a jak
úspěšně dosáhnout
snížení hmotnosti
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Obezita:

Obezita dnes pfiedstavuje nejbûÏnûj‰í poruchu v˘Ïivy u psÛ a mûlo
by na ni b˘t pohlíÏeno jako na onemocnûní vyÏadující dlouhodobou
léãbu. Pfiedpokládá se, Ïe kolem 15 procent psÛ je obézních a aÏ
40 procent psÛ trpí nadváhou. NárÛst váhy je za normálních
okolností zpÛsoben nepomûrem mezi pfiíjmem a v˘dejem energie.

Získání spolupráce
s majitelem je
klíãov˘m bodem
v programu úspû‰né
redukce hmotnosti
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Úspûch programu sniÏování hmotnosti je
závisl˘ na spolupráci s majitelem, „lidsk˘
faktor“ hraje rozhodující roli. Majitelé by
si mûli b˘t vûdomi toho, Ïe zv˘‰ená tûlesná
hmotnost zpÛsobuje sekundární problémy
a s tím spojená onemocnûní. Proto by
prvním krokem mûla b˘t jasná a pfiímá
komunikace s majitelem o riziku obezity
a potenciálních v˘hodách redukce
nadváhy.
V této fázi mÛÏe veterináfi pfiedepsat léky
napfiíklad s úãinnou látkou mitratapid,
které mohou b˘t spoleãnû s dietním
reÏimem nápomocné k nastartování léãby
obezity. I úspû‰nû zvládnuté pfiípady by
mûly b˘t alespoÀ v del‰ích intervalech
kontrolovány, protoÏe mnoho majitelÛ má
tendenci postupnû sniÏovat ohlednû
problémÛ s hmotností svou pozornost.

Omezení pfiíjmu energie
vhodn˘m dietním
reÏimem
Spadají sem v˘bûr
správné diety a jasné
instrukce t˘kající se
krmení. NejdÛleÏitûj‰ími
prvky jsou upravené
mnoÏství vlákniny,
zv˘‰ená koncentrace
proteinÛ, speciální smûsi
cukrÛ a sníÏené mnoÏství
tukÛ spoleãnû se
zv˘‰en˘m v˘dejem
energie. âasto
diskutováno je fiízení
pocitu sytosti, i kdyÏ
tento faktor se u psÛ
mûfií jen obtíÏnû. Teorie,
Ïe zv˘‰en˘ pocit sytosti je
nezbytn˘m
pfiedpokladem
napomáhajícím pfii redukci energetického
pfiíjmu, není v‰eobecnû pfiijímána.
Z tohoto dÛvodu by mûlo b˘t poskytování
optimální denní dávky krmiva korigováno
a jeho dÛleÏitost by mûla b˘t vysvûtlena
majitelÛm. Redukce energetického pfiíjmu
o 50 aÏ 60 procent je bezpeãná a vede ke
zlep‰ení individuální tûlesné kondice
bûhem stanoveného ãasového úseku.
Zv˘‰ení energetické spotfieby pomocí
dostateãného mnoÏství pohybu
MÛÏe to b˘t napfiíklad plavání, fiízen˘
aktivní pohyb nebo fyzioterapie.
ZávaÏn˘ problém u domácích mazlíãkÛ
s nadváhou je její negativní dopad na
pohyblivost zvífiete. SníÏení fyzické aktivity
zmen‰uje spotfiebu energie a zhor‰uje
osteoartrotické potíÏe. Redukce váhy
zvífiete mÛÏe v˘znamnû sníÏit stupeÀ
kulhání. Poslední studie informovaly
o kulhání u psÛ, ktefií podstoupili totoÏn˘
program sníÏení hmotnosti kombinovan˘
s jedním ze dvou rÛzn˘ch stupÀÛ
fyzioterapie. Znatelného sníÏení
hmotnosti bylo dosaÏeno v obou
pfiípadech, av‰ak lep‰ích v˘sledkÛ bylo
dosaÏeno pomocí intenzivnûj‰ího druhu
fyzioterapie, tj. transkutánní
elektrostimulace nervÛ.
Po ‰esti mûsících byla mobilita zlep‰ena
u obou skupin pacientÛ s lep‰ími v˘sledky
u té skupiny, která podstoupila
intenzivnûj‰í formu fyzioterapie. Hodnoty
jasnû prokázaly, Ïe uplatnûní fyzioterapie
v kombinaci s efektivní dietou obsahující
sníÏen˘ pfiísun energie a dostateãn˘
pfiísun stavebních prvkÛ (L-carnitin,
upravené mnoÏství vlákniny
a karbohydráty s nízk˘m glykemick˘m
indexem) je slibnou léãebnou strategií.
Co fiíci závûrem? NejdÛleÏitûj‰í ze v‰eho je
spolupráce majitelÛ. A lze oprávnûnû
usuzovat, Ïe redukce váhy samotné, nebo
v kombinaci s fyzioterapií, povede ke
znaãnému zlep‰ení celkové fyzické
kondice, zdraví a dlouhovûkosti.

Text a foto prof. Jürgen Zentek,
DVM, PhD, Diplomate ECVN

Top tipy
� Stanovte si reálné cíle: nedávejte
si nesplnitelné úkoly,
� Mûjte stále pfied oãima pozitivní
dopady hubnutí,
� Radûji krmivo vaÏte, je to lep‰í
neÏ pouÏívat neÏ odmûrky,
� Cíl je 1 aÏ 1,5 procenta ztráty
hmotnosti t˘dnû,
� DodrÏujte pravidelné náv‰tûvy v poradnû
(t˘dnû, jednou za dva t˘dny).

Kastrovaná 7,5 let stará fena zlatého
retrívra. Tûlesná hmotnost 43,5 kg

Po 6 mûsících sníÏení hmotnosti
o 8,4 kg – tûlesná váha 35,1 kg

TûÏká osteoartritida levého lokte. Je moÏné
vidût 6 radiodenzních implantátÛ.

Jednotka transkutánní elektrické stimulace
nervÛ (TENS) pfiipojená k levému lokti
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Nadmûrná
tûlesná
hmotnost
mÛÏe mít
u nûkter˘ch
psÛ váÏné
následky

Pes v optimální v˘Ïivové
kondici je ménû
náchyln˘ k chorobám

Léãba kolenního kloubu pomocí TENS
jednotky, speciálnû vytvofiené pro zvífiata

Obezita:

SP 09-08 26-27 Eukanuba new1:Sestava 1  12.8.2008  9:47  Stránka 27


