
Jak ãasté jsou u‰ní infekce u psÛ?
Infekce vnûj‰ího zvukovodu (vnûj‰ího
ucha) ãili otitis externa bakteriemi nebo
kvasinkami patfií u psÛ k nejãastûj‰ím.
Nûkterá plemena, zvlá‰tû ta, jeÏ mají velké
nebo silnû osrstûné u‰i, jako jsou
kokr‰panûlé, malí pudlové nebo
bobtailové, k nim jsou náchylnûj‰í neÏ
jiná, ale tyto infekce postihují v‰echna
plemena.

Jaké jsou pfiíznaky u‰ní infekce?
PostiÏen˘ pes se necítí dobfie a má citlivé
u‰i. Klepe hlavou a snaÏí se ‰krábat na
u‰ích, aby je zbavil ‰píny a tekutiny. U‰i
ãasto ãervenají, zanítí se a ‰ífií nepfiíjemn˘
zápach. BûÏnû se vyskytuje ãern˘ nebo
Ïlutav˘ v˘tok.

Nepoukazují tyto pfiíznaky
na u‰ní roztoãe?
U‰ní roztoãi mohou vyvolat nûkteré
z pfiíznakÛ, jako je napfiíklad ãern˘ v˘tok,
‰krábání se a potfiásání hlavou. Ov‰em
infekce u‰í vyvolané roztoãi se objevují

pfieváÏnû u ‰tûÀat. Dospûlí psi je ov‰em
mohou od ‰tûÀat, která novû pfiicházejí
do domácnosti, dostat. Nûkdy si tito
roztoãi v uchu vytvofií mikroklima, jeÏ
mÛÏe vést k sekundární infekci bakteriemi
a kvasinkami. V dobû, kdy je zvífie
dovedeno k veterináfii, uÏ mohou b˘t
roztoãi pryã, a pfiesto u nich mÛÏe
existovat v˘razná infekce.

Vzhledem k tomu, Ïe pfiíznaky
jsou podobné a za normální situace
svûdãí o infekci, mohu si prostû
jen vyzvednout lék?
Existují rÛzné druhy bakterií a nejménû
jeden druh kvasinek, jeÏ mohou vyvolávat
u‰ní infekci. Pokud nezjistíme, o jakou
infekci se jedná, nemÛÏeme také vûdût,
kter˘ lék na ni zabere. V nûkter˘ch
pfiípadech mÛÏe b˘t infekce vyvolána
cizím tûlesem nebo nádorem ve
zvukovodu. Jen o‰etfiení nûjak˘m lékem
by v takovém pfiípadû problém nefie‰ilo.
Kromû toho pes musí b˘t prohlédnut, aby
se zjistilo, zda není poru‰en˘ bubínek.
Podávání urãit˘ch medikamentÛ v pfiípadû
natrÏeného bubínku mÛÏe vést ke ztrátû
sluchu. Bubínek musí samozfiejmû
prohlédnout veterinární lékafi.

Jak zjistíte, kter˘ lék je tfieba nasadit?
Zvukovod se nejprve prohlédne

Pozor!
S léãbou pfiestaÀte teprve ve chvíli, kdyÏ
vá‰ veterináfi provedl závûreãné vy‰etfiení
a prohlásil léãbu za ukonãenou.
Pokud byste léãbu ukonãili pfiíli‰ brzy, pfieÏili
by pfiedev‰ím ti roztoãi a bakterie, ktefií jsou
zvlá‰tû odolní. RozmnoÏují se a po urãité
dobû znovu vyvolávají zánût, jenÏ by mohl
b˘t vzhledem k odolnosti pÛvodcÛ mnohem
obtíÏnûji léãiteln˘ neÏ první onemocnûní.

Chronické záněty uší
– věčné martyrium?

Zdraví:
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Zánûty u‰í patfií k nejãastûj‰ím onemocnûním dne‰ních
psÛ. ·ance na vyléãení jsou dobré v pfiípadû, Ïe se
dÛkladnû pátrá po pfiíãinách a podafií se je nalézt.

Veterinární
lékafi ucho
nejprve
dÛkladnû
prohlédne
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otoskopem, nástrojem, jenÏ roz‰ifiuje
a osvûtluje zvukovod. Sk˘tá dobr˘ pohled
do celého zvukovodu. UmoÏní nám zjistit,
zda je bubínek intaktní a zda se ve
zvukovodu nenachází cizí tûleso. Pokud
má pes extrémní bolesti a nechce se
nechat prohlédnout, pfiistoupíme k jeho
sedaci nebo narkóze, jeÏ nám umoÏní
provést dÛkladnou prohlídku.
Dal‰ím krokem je odebrání vzorku
materiálu ze zvukovodu a jeho
prohlédnutí pod mikroskopem, aby se
pfii‰lo na organismy, které dan˘ stav
zpÛsobily. Tyto mikroskopické rozbory
jsou pro veterináfie velmi dÛleÏité, na
jejich základû se rozhodne pro vhodn˘ lék.
Pfied zahájením léãby b˘vá vhodné je‰tû
následné bakteriologické vy‰etfiení.

Jak se léãí u‰ní infekce?
V˘sledky otoskopického
a bakteriologického vy‰etfiení za
normálních okolností umoÏÀují zahájení
léãby. Pokud je ve zvukovodu klí‰tû nebo
cizí tûleso, je pes sedován, aby bylo moÏno
je odstranit. Jak jsme se uÏ zmínili, existují
psi, u kter˘ch je zvukovod natolik zanesen
v˘tokem a neãistotami, Ïe je rovnûÏ nutné
je sedovat, aby bylo moÏno jim u‰i vyãistit
a vÛbec provést finální rozbory.
Cytologick˘ rozbor v˘toku urãí léky, jeÏ je
tfieba pouÏít. Nûkdy se pfiijde na v˘skyt
více neÏ jednoho typu infekce (napfiíklad
bakterie a kvasinka nebo dva druhy
bakterií). Za této situace b˘vá nutné
pouÏít nûkolik lékÛ nebo ‰irokospektrá
antibiotika.
DÛleÏitou souãástí vyhodnocení pacienta
je identifikace moÏn˘ch pfiíãin. Mnozí psi
trpící chronick˘mi nebo opakujícími se
u‰ními infekcemi mají alergii nebo
nedostateãnou funkci ‰títné Ïlázy
(hypothyroidismus). Pokud je
podezfiení na nûjakou nemoc, musí b˘t
diagnostikována a léãena, je-li to moÏné.
Pokud to moÏné není, nebude pes nejspí‰

tak dobfie reagovat na léãbu. Nebo mÛÏe
zpoãátku reagovat podle pfiání, ale kdyÏ se
lék vysadí, nemoc za krátkou dobu
propukne znovu.

Jak zní prognóza?
Témûfi v‰echny u‰ní infekce, jeÏ se podafií
peãlivû diagnostikovat, lze léãit. Ov‰em
pokud se nepfiijde na to, o jakou nemoc se
jedná, lze oãekávat úspûch ménû v˘razn˘.

Je moÏné, Ïe bude zapotfiebí provést více
vy‰etfiení, neÏ se podafií stanovit diagnózu
a dosáhnout rozhodujícího úspûchu.

Jak dÛleÏité je infekci u‰í léãit?
Psi s u‰ní infekcí se cítí velmi ‰patnû.
Jejich u‰i jsou pro nû zdrojem stálé
bolesti, jeÏ se projevuje tfiepáním hlavou
a ‰krábáním. A to není jedin˘ problém.
Mechanicky mohou b˘t naru‰eny krevní

Zdraví:
Zdravé ucho

U‰ní boltec

u‰ní chrupavka

vodorovn˘
zvukovod

spánková kost

sluchová kÛstka

‰nek

Eustachova
trubice

bubínková v˘duÈ

bubínková dutina

blána bubínku

svisl˘
zvukovod
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cévy v u‰ní mu‰li. Chronické u‰ní infekce
mohou niãit bubínek a proniknout do
stfiedního i vnitfiního ucha.

Zvukovod mého psa je témûfi uzavfien .̆
Pfiedstavuje to nûjak˘ problém?
Uzávûr zvukovodu je jinou formou
chronické u‰ní infekce. Existují léky, jeÏ
donutí nateklé tkánû v u‰ích splasknout
a u nûkter˘ch psÛ se tím zase otevfie kanál.
Nûkteré pfiípady je ov‰em nutno fie‰it
chirurgicky.

Jak˘ je cíl takové operace?
Operaãní metoda pouÏívaná pro uzavfien˘
zvukovod se naz˘vá operace otitidy (podle
Zeppa). Cílem je odstranûní vertikálnû
probíhající ãásti zvukovodu a natekl˘ch
ãástí horizontálních. Odstranûní vertikální
ãásti probíhá ze normálních okolností
úspû‰nû, ale odstranûní natekl˘ch tkání
horizontální ãásti b˘vá obtíÏné.
V nûkter˘ch pfiípadech je nutno odebrat
kompletní zvukovod, coÏ mÛÏe vést
k trvalému zhor‰ení sluchu.

Je nûco, co bychom mûli vûdût, neÏ
budeme do zvukovodu aplikovat lék?
DÛleÏité je lék aplikovat do horizontální
ãásti zvukovodu. Myslete na to, Ïe tato
chodba má tvar písmene L. Vertikální ãást
zaãíná u u‰ního boltce. Horizontální ãást
je umístûna hloubûji a konãí bubínkem.
Pfii aplikaci lékÛ byste se mûli fiídit
následujícími doporuãeními:
U‰ní boltec opatrnû natáhnûte
smûrem vzhÛru a drÏte ho v ruce.
Do zvukovodu aplikujte malé mnoÏství
léku, u‰ní boltec stále drÏte zvednut˘.
Dûlejte to tak dlouho, dokud lék
nepfiekoná zatáãku a nepronikne do
horizontální ãásti ucha.
PoloÏte prst zepfiedu na bázi u‰ního
boltce a palec poloÏte za tuto bázi proti
nûmu.
Masírujte zvukovod mezi prstem a palcem.
Pleskav˘ zvuk vám naznaãí, Ïe se lék dostal
do horizontální ãásti zvukovodu,
PusÈte ucho a nechte psa, aby se otfiepal.
KdyÏ lék obsahuje voskov˘ rozpou‰tûcí
prostfiedek, sekret se rozpustí a je
vytfiepán.
Pokud je zapotfiebí aplikovat je‰tû druh˘
lék, postupujte stejn˘m zpÛsobem.
KdyÏ jste podali v‰echny potfiebné léky,
vyãistûte vnûj‰í ãást zvukovodu a u‰ní
boltec vlhk˘m papírov˘m kapesníãkem.
NepouÏívejte vatové tyãinky, protoÏe ty by
uvolnûn˘ sekret zase natlaãily zpût do
zvukovodu a mohly by ho ucpat.

Pátrání po pfiíãinû
Pfiíãinou zánûtÛ u‰í u mlad˘ch i dospûl˘ch
zvífiat mohou b˘t alergie. Ucho se stává
lupou dermatologa. Jakmile je alergií

naru‰ena imunitní obrana ucha, mohou se
bakterie a houby, které normálnû ob˘vají
zdravé ucho, neru‰enû rozmnoÏovat
a situaci dále zhor‰ovat. Ucho reaguje na
neustále dráÏdûní zv˘‰enou produkcí
u‰ního mazu, jehoÏ bakteriální rozklad
zpÛsobuje odporn˘ pach. Postupnû
dochází ke ztlu‰tûní a zbytnûní kÛÏe
uvnitfi ucha, jeÏ mÛÏe vést k úplnému
uzávûru u‰ního otvoru. Hnis a u‰ní maz se
hromadí v hloubce pfied bubínkem
a zpÛsobují znaãné bolesti. V nejhor‰ích
pfiípadech se mÛÏe bubínek roztrhnout
a zánûtliv˘ proces se mÛÏe roz‰ífiit do
stfiedního a vnitfiního ucha, coÏ nûkdy
vede k závaÏnému celkovému onemocnûní
s horeãkou a poruchami rovnováhy.
Pokud se podafií nalézt pfiíãinu, je nutno
ji léãit, aby se zabránilo pfiípadné infekci
v budoucnosti. ProtoÏe alergie jsou ãastou
pfiíãinou otitid, patfií testy na alergie
a vyluãovací dieta k nejãastûji vyuÏívan˘m
vy‰etfiením. U nûkter˘ch psÛ je infekce je
vyvolávána v˘raznou vlhkostí nebo

tvorbou u‰ního mazu. U tûchto zvífiat
pomÛÏe udrÏovat infekci v pfiijateln˘ch
mezích pravidelné ãi‰tûní u‰í. Na ãi‰tûní
byly vyvinuty speciální ãisticí v˘robky. Ty
jsou v tûÏ‰ích pfiípadech pouÏívány
dvakrát dennû a pfii udrÏovací terapii
jednou t˘dnû. U‰i by mûly b˘t ãi‰tûny vÏdy,
kdyÏ se zvífie koupe nebo kdyÏ plave.
Vût‰ina prostfiedkÛ na ãi‰tûní u‰í pomáhá
zvukovod, kdyÏ je velmi vlhk˘, vysu‰ovat.
Pokud jsou pfiedepsány u‰ní kapky, mûly
by b˘t aplikovány aÏ po vyãi‰tûní. Nejlep‰í
je po ãi‰tûní 30 minut ãekat, a teprve
potom aplikovat do zvukovodu kapky. Je
vhodné namasírovat zvukovod,
napomÛÏete tím rovnomûrného rozdûlení
kapek po zvukovodu.
PouÏívejte pfiedepsané léky jen v urãeném
ãasovém úseku. Mnoho preparátÛ
obsahuje látky, které mohou pfiecházet do
krevního obûhu a z dlouhodobého
hlediska ho mohou po‰kozovat.
Chronické pouÏívání u‰ních kapek mÛÏe
podporovat vznik bakteriální flóry, s níÏ je
nûkdy velmi obtíÏné bojovat. Jen
pravideln˘mi kontrolami lze zajistit, aby
k tomu nedo‰lo právû u va‰eho psa.
Úãinky a vedlej‰í úãinky podávan˘ch lékÛ
mÛÏeme sledovat prostfiednictvím
dÛkladn˘ch vy‰etfiení zvukovodu
i odebíraného u‰ního sekretu.
Dávkování a zpÛsob podávání
lze zcela individuálnû pfiizpÛsobit.
Text a foto Minerva
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Zdraví:

Varovné signály
� o‰kliv˘ zápach z ucha,
� ‰krábání ucha,
� stále tfiepání hlavou,
� pocit blaha napfiíklad pfii masáÏi ucha,
� pfii závaÏnûj‰ích pfiípadech je ucho
bolestivé na dotek,
� mazlav˘ hnûd˘ povlak
vnitfiku u‰ního boltce.

„Infekce
vnějšího

zvukovodu
patří u psů

k nejčastějším.“

Kokr‰panûlé
a setfii trpí zánûty
u‰í obzvlá‰tû
ãasto

Správná aplikace do ucha
� Aplikujte do zvukovodu malé mnoÏství
léku, zatímco u‰ní boltec budete drÏet
zvednut .̆ Dûlejte to tak dlouho, dokud lék
nepfiekoná zatáãku a nedostane se do
horizontální ãásti zvukovodu.

� Prst pfiiloÏte zepfiedu k základnû
u‰ního boltce a z druhé strany
proti nûmu pfiiloÏte palec.

� Masírujte zvukovod mezi palcem a dal‰ím
prstem. Mlaskav˘ zvuk vám naznaãí, Ïe lék
se dostal do horizontální ãásti chodby.

� PusÈte ucho a nechte psa, aby zatfiepal
hlavou. Pokud lék obsahuje rozpou‰tûdlo,
sekret se rozpustí a bude vytfiepán.

� Pokud máte podávat je‰tû druh˘ lék,
postupujte stejn˘m zpÛsobem.

� Po podání ve‰ker˘ch potfiebn˘ch lékÛ
byste mûli vnûj‰í ãást zvukovodu a u‰ní
boltce vyãistit vlhk˘m bavlnûn˘m
kapesníãkem. NepouÏívejte vatové tyãinky,
protoÏe jejich prostfiednictvím byste mohli
uvolnûn˘ sekret zacpat zpátky do
zvukovodu.
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