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Dobrý  den,  jmenuji  se  Petra  Malátková  a  jsem
veterinární lékařka.

MOU VÁŠNÍ JE UZDRAVOVAT PSY
A  KOČKY.  VÁS  VŠAK  NAUČÍM,
JAK VETERINÁŘE POTŘEBOVAT
CO NEJMÉNĚ.

Prohlášení:

Tento e-book je informačním produktem. Jestli se Vám jeho obsah líbí,
pošlete odkaz  na  webové  stránky  http://  /  www.petramalatkova.cz všem
majitelům nejlepších přátel člověka,  kde si e-book mohou volně stáhnout.

Respektujte, prosím, že si nepřeji jakékoli šíření nebo poskytování třetím
osobám bez mého souhlasu.

Nenesu  zodpovědnost  za  případnou  škodu,  která  vznikne  nesprávným
výkladem zde uvedených informací.

Tyto  informace  nemají  za  cíl  nahrazovat  a  také  v  žádném  případě
nenahrazují  konzultaci  u  veterinárního  lékaře,  který  provede  klinické
vyšetření zvířete. 

 Parazité, nesestouplá varlata, pupeční kýla,
neuzavřená fontanela a paspárky

Toto je  hitparáda  nejčastějších  průšvihů,  které  veterinář
nachází, když majitel přivede nové štěně do ordinace.

Než se rozhodnete vzít si štěně od chovatele, ujistěte se,
že nemá jeden z následujících problémů. Ušetří Vám to
mnoho starostí a peněz.
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1. Ušní svrab, blechy nebo všenky

Blechy

Na  zvířeti  můžete  nalézt  dospělé  blechy  a  jejich  trus.
Ostatní vývojová stádia žijí v okolním prostředí.

Štěněti pořádně prohlédněte kůži a srst. Dospělou blechu
objevíte zřídka, zato bleší trus často. Má podobu černých
teček na kůži a v srsti. 

Hustým  hřebenem  pročešte  zvířeti  srst.  Smítka,  která
zachytíte,  položte  na  buničitou  vatu,  papírovou
kuchyňskou utěrku nebo ubrousek. 

Navlhčete vodou, přeložte tak, aby smítka zůstala uvnitř
papírové utěrky a promněte mezi prsty.

Pokud  se  okolí  kolem  teček  zbarví  oranžově  až
červenohnědě,  jedná  se  s  vysokou  pravděpodobností  o
bleší trus. 

POZOR! Blechy jsou přenašeči nemocí a mohou pokousat
Vaše děti nebo Vás.

Přenášejí  tasemnice,  takže,  pokud  je  u  Vašeho  štěněte
objevíte, je potřeba štěně odčervit přípravkem s obsahem
účinné látky, která  na tasemnice působí.

Více o životě blech a nemocech, které přenášejí se dozvíte
v článku Co jste vždy chtěli vědět o blechách, ale u
veterináře  nebyl  čas  se  zeptat  +bonus  na  konci
článku.

O tom,  jak  si  správně  vypbrat  přípravek  proti  blechám
mám  e-book 7 KROKŮ,   JAK MÍT PSA A KOČKU
BEZ BLECH, který si stáhněte zdarma. 

Navíc se v něm dovíte, že většina blech není na Vašem
mazlíčkovi, ale v jeho pelíšku. 
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Ušní svrab

Vždy se podívejte psovi do uší. U štěněte musí být úplně
čisté. 

Ušní svrab způsobuje parazit  Strupovka ušní (Otodectes
cynotis),  který  patří  stejně  jako  klíště  mezi  roztoče.
Samička může měřit až 5 mm. 

Při  větším  množství  parazitů  v  uchu  má  ušní  sekret
podobu kávové sedliny, je suchý a drobí se.

Parazit je velmi lehce přenosný na ostatní psy a kočky a
jeho přítomnost v uchu se projevuje  neklidem, třepáním
hlavou a škrábáním uší.

Veterinární  lékař  má  možnost  odebrat  ze  zvukovodu
vzorek  ušního mazu, dát ho pod  mikroskop  a přítomnost
strupovky  potvrdit. 

Bohužel nelze definitivně vyloučit, že pes parazita nemá,
protože  v uchu může být  i  jen několik jedinců a  ty  se
nemusí podařit  do vzorku zachytit. 

        Strupovka ušní pod mikroskopem

TIP:  Více  o  tomto  parazitu  si  přečtěte  v  tomto
článku  »»  Vše,  co  by  měl  každý  majitel  psa  nebo
kočky vědět o ušním svrabu.
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Všenky

Všenka  psí  (latinsky  Trichodectes  canis) je  bezkřídlý
hmyz, který nesaje psí krev, ale živí se  částečkami psí
kůže. 

Psí všenka se nepřenáší ze psa na kočku. Mezi psy  jsou
všenky lehce přenosné z jednoho jedince na druhého a to
nejen  kontaktem,  ale  i  např.  prostřenictvím  hřebenů  a
kartáčů. 

Všechna  stádia  žijí  na  zvířeti.  Samička  vajíčka  lepí  na
kůži podobně jako to dělají vši. 

U psa můžete vidět všenky pouhým okem, protože mají
velikost  1-2,5  mm.  Po chvíli  pozorování  uvidíte,  že  se
pohybují. 

Veterinář  může  vzít  kousek  obyčejné  průhledné  lepící
pásky, rozhrnout srst a přiložít ji lepící stranou opakovaně
na kůži zvířete. 

Poté  ji  přilepí  na  podložní  sklíčko  a  prohlédne  pod
mikroskopem. A takto je možno  najít dospělce i vajíčka.

Tip: Všenky stejně jako blechy přenášejí tasemnici
psí  (Dipylidium  caninum).  Takže  opět,  pokud
chceme mít psa bez tasemnic, bude potřeba dát mu
tabletu s účinnou látkou proti těmto parazitům. 

foto Libuše Kulawiak
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Kryptorchismus – nesestouplá varlata

Jako  kryptorchismus  označujeme  nesestoupení  varlat  z
břišní dutiny, kde vznikají, do šourku. Takového jedince
pak označujeme jako kryptorchid.

Štěně může mít nesestouplé jedno varle nebo i obě.  U
štěňat při narození varlata nejsou v šourku, ale sestupují
až ve věku 6 do 16 týdnů. 

V literatuře se uvádí, že  mohou někdy sestupovat až do
věku 10 měsíců. Nicméně tento opožděný sestup, stejně
jako nesestoupení, jsou dědičné vady. 

Varlata  mohou  zůstat  v  dutině  břišní  nebo  v  tříselném
kanálu (kterým sestupují). 

U nesestouplých varlat je větší riziko vzniku nádoru a je
zde  také  nebezpečí  otočení  semenného  provazce  (torze
semeného provazce). 

Proto  lékařské  doporučení  je  nesestouplé  varle  najít  a
operativně odstranit.  Často  se  provádí  kastrace  druhého
varlete, aby pes tuto vadu nepředával dál. 

Z medicínského důvodu nevidím nutnost sestouplé varle
odstraňovat. 

Opravdu  však  dejme  pozor,  aby  pes  nenakryl  fenu  a
nepřenesl vadu na další potomstvo. 

Pokud je varle v dutině břišní, nemusí být snadné ani pro
zkušeného chirurga ho najít. 

 

foto Libuše Kulawiak
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Pokud  si  tedy  vezmete  štěně  s  nesestouplými  varlaty,
počítejte s dalšími finančními náklady na operaci. 

Pes, který má alespoň  jedno varle v šourku, může mít
štěňata. 

Psovi,  který  je  oboustranný  kryptorchid,   hormon
testosteron  se  tvoří,  pes  tedy  bude  reagovat  na  háravé
feny, ale netvoří se mu spermie, takže nemůže mít štěňata.

Zajímavost: K nalezení varlat v tříselném kanále a v
dutině  břišní  se  používá  ultrazvukové  vyšetření.
Bohužel  kosti  pánve  mohou  vizualizaci  varlete
ultrazvukem  v  břichu   znemožnit,  takže  ani  touto
metodou nemusí být varle v břichu vždy nalezeno.

V tomto případě je nutno varle najít až při operaci. 
foto Libuše Kulawiak
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Pupeční kýla

Pupeční kýla je otvor v břišní stěně v místě pupku. Tímto
otvorem se dostávají orgány dutiny břišní do podkoží. 

Malým  otvorem se  dostane  nejčastěji  tuková  tkáň  pod
kůži, větším otvorem může projít i střevní klička.

Kýla má nejčastěji   podobu na pohmat měkké bouličky
pod kůží.  

Praktický krok:

Stojícímu  psovi  přejeďte  pomalu  prostředkem  břicha.
Pátrejte po bouličce v místě, kde předpokládáte pupek. 

Pokud si  nejste jisti  tím, kde se pupek nachází,  obraťte
štěně  bříškem  nahoru  a  pupek  většinou  takto  snáze
najdete. 

Potom štěně opět postavte a pátrejte znovu po bouličce v
tomto místě. 

Pozor!  V  poloze  na  zádech  často  pupeční  kýla
nemusí být úplně zřetelná a uvidíte ji, až  když  pes
stojí. 

Mezi  veterináři  se  vedou  diskuze,  jestli  i  úplně  malou
pupeční  kýlu je potřeba chirurgicky (operací) řešit. 

Pokud  v  otvoru  je  pouze  tuk  z  břicha,  teoreticky  to
nevadí. Vždy ale zůstává riziko, že se do kýly může dostat
např. střevní klička. 

Pokud máte fenku a chcete ji kastrovat, tak je určitě dobrý
nápad spojit kastraci s vyřešením pupeční kýly. 

Pupeční  kýla  je  dědičná  vada  a  psi  i  feny  ji  mohou
přenášet na své potomstvo, neměli by se tedy připoštět,
aby ji nepředávali potomkům.

www.petramalatkova.cz
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Fontanela

Lebku  psa  tvoří   několik   plochých  kostí,  které  po
narození srůstají.  Fontanela je   vazivové spojení   mezi
kostmi lebky.

Díky vazům (fontanelám) mezi kostmi je lebka „pružná”.
Při porodu se kosti lebky mohou k sobě přiblížit a tím se
lebka zůží a projde snadněji porodním kanálem. 

Mezi  odbornou  i  laickou  veřejností  se  používá  termín
„neuzavřená  fontanela”.  Nejčastěji   bývá  problém  u
fontanely na čele. 

Pozor! V tomto místě mozek kryje pouze vazivo.
Pozor tedy, když se ho budete dotýkat. Doporučuji
fontanely nechat vyšetřit u veterinárního lékaře a
lebky se dotýkat opatrně v místech jejich výskytu .

Fontanely  se  čatěji  vyskytují   u  štěňat  plemen  čivava,
maltézský  pinč,  pražský  krysařík,  pomořanský  špic,
yorkšírský teriér a dalších trpasličí psů. 

Psi  obou  pohlaví  s  neuzavřenou  fontanelou  by  se  opět
neměli  připouštět,  jelikož tuto vadu mohou přenášet  na
své potomstvo.

U těchto psů se také častěji vyskytují  i jiné vrozené vady,
např.  hydrocephalus  (větší  množství  mozkomíšního
moku, který tlačí na mozkovou tkáň).

Obecně by se fontanely měly uzavírat zhruba do 6  týdnů
věku.

Další  problém  představuje  fakt,  že  zde  není mozek
chráněný kostmi a je zde větší riziko poškození mozku při
úrazu. 

Léčba není známa. 

www.petramalatkova.cz
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Paspárky

Paspárku se někdy také říká „vlčí dráp”. Z anatomického
hlediska  se  jedná  o  první  prst na  pánevní  (zadní)
končetině psů. 

Většina psů má na pánevních končetinách jen čtyři prsty,
paspárek úplně chybí. Pokud je však přítomen, vyrůstá na
vnitřní straně končetiny a nedotýká se země.

Paspárek může mít kostěný základ, jindy je tvořen jenom
kůží. Na jeho konci je dráp. 

Paspárky mohou být i zdvojené. 

Lidé rozhodli,  u kterých plemen jsou paspárky vítané a
kdy naopak ruší vzhled. 

Plemeným znakem jsou např. u beaucerona, pikardského
ovčáka,  briarda,  pyrenejského  ovčáka,  pyrenejského
mastina. 

www.petramalatkova.cz
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Nepříjemnosti,  které  může  přítomnost  vlčího  drápu
způsobit:

• o  tento  dráp  si  pes  může  poranit  vnitřní  stranu
druhé končetiny

• přerostlé drápy se zatáčí a mohou vrůstat do kůže

• tímto drápem může také o něco zachytit 

• v neposlední řadě se můžete škrábnout i Vy 

TIP:  Nezapomeňte  stříhat  na  těchto  prstech
drápky! 

Hodně majitelů vyžaduje tyto paspárky odstranit a velká
většina veterinářů je v tom podporuje. 

Z mého pohledu to není vždy nezbytné.

Viděla jsem dospělé psy, u kterých problémy s paspárky
nikdy nebyly. 

Odstranění  paspárků  se  provádí  chirurgicky  v  celkové
anestezii.  

 foto Libuše Kulawiak

Jak očkovat štěně si přečtěte ZDE.
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„Každé štěně je nádherný zázrak a zaslouží si naši
úctu a péči, ať se narodí s jakýmkoli zdravotním
problémem. Nezařazujme ho však do chovu, pokud
víme, že má dědičnou vadu.”

Vzít  si  štěně se  zdravotním problémem by mělo
být   promyšlené  rozhodnutí  na  základě  dostatku
informací. 

Děkuji Vám, že se zajímáte o zdraví psů.

S láskou MVDr. Petra Malátková
www.petramalatkova.cz

Potkáme se i na facebooku? vetrady
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Zdroje: Autumn P.Davidson, DVM,MS,DACVIM,
Canine Cryptorchidism, Clinician's Brief
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