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Milí čitatelia,
okolitý svet je v neustálom pohybe a naša univerzita
nie je výnimkou. Blížime sa do cieľovej rovinky v
rámci ďalšieho akademického roka a nejeden z
nás si v kútiku duše želá, všetku tú tvrdú celoročnú
prácu zavŕšiť ničnerobením. Teda opravím sa, mať
aspoň pár dní plných „vágna“, „neproduktívna“ a
„nezáživna“. Naše aktuálne číslo Arda stvárňuje akúsi
pomyselnú bodku za akademickým rokom. Bodku,
ktorú sme sa rozhodli naplniť štipkou kontroverzie.
Zahŕňa tému sexuálneho a reprodukčného zdravia,
ktorá je ešte stále tabu. Preto sa vo väčšine z
aktuálnych článkov o ňu opierame. Žiaľ, spomedzi
ostatných celospoločenských tém, rolu akéhosi
„mimozemšťana“ zohráva dodnes. Je izolovaná,
nepochopená, odtrhnutá od ostatných. Ako tá
chobotnica z titulnej strany, načrtnutá šikovnou @
kateart.p. Do ďalších letných dní želám aspoň zlomok
takých, v ktorých nás nebudú hnať „deadliny“, kde
si v pokoji budeme môcť prečítať najnovšie vydanie
Arda. Preto prajem príjemné čítanie! Vidíme sa v
septembri ... snáď.
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SLÚŽIL SOM SLÚŽIL, TO SIEDME LETO, VYSLÚŽIL SOM SI
KRAVIČKU ZA TO. A TÁ KRAVA MLIEKO DÁVA...
Text známej detskej pesničky pozná väčšina detí aj dospelých. Už deti sa učia, že práve krava je to
zviera, ktoré nám dáva mlieko, z ktorého sa následne vyrába syr alebo jogurty. V detských rozprávkach
však toto „dávanie mlieka“ vyzerá až príliš pekne oproti tomu, ako je to v realite. Kravička nestojí
vonku na lúke a farmár ju nedojí s úsmevom na tvári. Ako to v skutočnosti je?

Text známej detskej pesničky pozná väčšina detí
aj dospelých. Už deti sa učia, že práve krava je
to zviera, ktoré nám dáva mlieko, z ktorého sa
následne vyrába syr alebo jogurty. V detských
rozprávkach však toto „dávanie mlieka“ vyzerá
až príliš pekne oproti tomu, ako je to v realite.
Kravička nestojí vonku na lúke a farmár ju nedojí
s úsmevom na tvári. Ako to v skutočnosti je?
Dnešný svet by možno mnohí charakterizovali
ako nenásytný. Ľuďom nestačí to, čo majú
a stále chcú viac a viac. Nehovoríme len o
móde, tzv. „fast fashion“, či o zvyšujúcej sa
spotrebe plastových nádob. Bavíme sa aj o
potravinách, ktoré sú produkované zvieratami vo
veľkochovoch. Medzi najviac kupovaný produkt
patrí nepochybne mlieko. Odkiaľ sa berie?
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Po tom, čo sa krava otelí, začne sa jej tvoriť
mlieko, ktoré je určené pre narodené teliatko.
Farmár alebo majiteľ kravy, začne kravu časom
dojiť, vždy sa však snaží dbať na to, aby ostalo
dosť aj pre teľa. Teľa postupne začína prijímať
aj tuhú potravu v dobe sena či trávy. Postupne
sa tak krave znižuje tvorba mlieka, až sa krava
zasuší, teda prestane produkovať mlieko. Kravy
preto neprodukujú mlieko stále, ako si niektorí
ľudia myslia.
Kravy v priemysle alebo teda kravy určené čisto
len na produkciu mlieka tiež rodia mláďatá.
Tie sú však hneď po pôrode od nich oddelené,
aby si medzi sebou nevytvárali väzby. Kravu
samozrejme pravidelne doja. Keď sa jej mlieko
minie, tak ju znovu umelo oplodnia – inseminujú
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a celý proces sa opakuje. Tieto kravy celý svoj
život prežijú na jednom mieste s jedinou úlohou
– dávať mlieko.
Malé teliatka sú následne vyživované rôznymi
umelými náhradami mlieka. Prečo si teliatko
nemôže dať mlieko svojej vlastnej mamy?
Pretože je určené na výrobu syrov, jogurtov,
tvarohov... Je niečo takéto vôbec v poriadku so
zákonmi prírody? Je to vôbec etické a morálne?
Na to, aby sme nepodporovali takéto chovy sa
nemusíme stať vegánmi. Stačí, ak si budeme
viacej vážiť zvieratá okolo nás, a zároveň sa
snažiť nakupovať produkty v potravinách, ktoré
sa vedia zaručiť správnym chovom zvierat.
Čo by sme si mali na obaloch produktov všímať?
Stačí si položiť tieto otázky:
1. Je daný produkt organický?
Slovom „organický“ sa označuje spôsob,
ktorým bol produkt pestovaný/vyrobený. Ak na
mlieku nájdete nálepku s týmto označením, je
pravdepodobné, že kravy, ktorých mlieko držíte
v rukách, sa mohli voľne pásť niekde na pastvine
a neboli im odobraté práve narodené teliatka.

2. Je lokálny?
Hoci v supermarketoch prevažujú dovážené
produkty, nájdete v nich aj zopár domácich
výrobkov z malých fariem. Práve tie sa
väčšinou zvyknú vyznačovať ekologickým
chovom zvierat. Rovnako môžete priamo
navštíviť nejakú farmu a kúpiť si čerstvé mlieko
či bryndzu priamo tam.
Sú to práve maličkosti, ktoré hýbu svetom.
Ak sme odmalička naučení na mliečne
produkty, nemusíme zo dňa na deň prestať s
ich kupovaním. Stačí, ak budeme nakupovať
zodpovedne a niekedy si namiesto obyčajného
bieleho jogurtu kúpime napríklad kokosový
alebo sójový.
Filoména Ághová
https://www.pribehypotravin.sk/krava-mlieko-staledava/
https://www.ethicalconsumer.org/food-drink/shopping-guidemilk?fbclid=IwAR1KRuu1ZZmKxl3CeH14fU
h6iqzrI3gCctweTvziNRvzw2SGpdaHwg_rMi8
https://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/
how-the-dairy-industry-has-unnaturally-altered-thelife-of-cows/

BRACHYCEPHALICKÉ PLEMENÁ PSOV
Slovo „brachycephalic“ pochádza z gréčtiny a je
rozdelené do dvoch výrazov: „braqui“ (brakhys),
čo znamená „short“ a „ cephalo“ (képhalos), čo
znamená „head“. Podľa RAE sa toto prídavné
meno týka ľudí, ktorí majú takmer okrúhlu
lebku, rovnakú charakteristiku, ktorá sa používa
na definovanie určitých plemien psov.
Medzi takéto plemená psov patrí: anglický
buldog, bostonský teriér, francúzsky buldoček,
pekinský palácový psík, mops, lhasa apso, shar
pei, shit tzu, Cavalier King Charles Spaniel,
stafordšírsky bulteriér, boxer.
Brachycefalické plemená psov majú široké
zygomatické oblúky, sférickú klenbu neurocrania.
Dvojitá linea temporalis nahrádza crista
sagitalis. Orbity od mezocefalického typu lebky
sa líšia tým, že sú plytké, široko postavené a
rostrálne orientované. Palatum durum je ploché
a konvexné. Medzi rezákmi a premolármi sa

nachádza diastema. Taktiež môžeme pozorovať
výrazné zauhlenie medzi premolármi a molármi.
Čo sa týka celkovej stavby kostí, pozorujeme
chondrodystrofie dlhých kostí, skrátenie dĺžky
tiel stavcov, široký a nízky hrudník. Od ostatných
plemien psov sa napríklad buldog líši aj tvarom
panvy, ktorý je mesatipelický. Tento typ panvy
je charakterizovaný kruhovým panvovým
vchodom.
Najčastejšie problémy u brachycefalických
plemien:
Medzi najčastejšie a najväčšie problémy patria
poruchy dýchania. Za týmito poruchami stojí
veľa faktorov ako sú:
– zúžene nozdier, ktoré vedie až k 80 % zníženiu
priechodnosti vzduchu
– strata elasticity tkaniva
– dochádza k nelaminárnemu prúdeniu vzduchu (turbulencia)
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– zúžené dýchacie cesty, zmeny štruktúry na
stene septa konchov
– malpozícia čuchového labyrintu, zúženie a
undulácia nosných priechodov.
Rovnako ako dýchacie ťažkosti, tieto zvieratá
trpia vážnymi zubnými problémami, pretože
majú zdeformované čeľuste a zuby. Môžu mať
problémy s prijímaním potravy. Odhalené a
vypuklé oči sú náchylné na poranenie. V kožných
záhyboch, ktoré sa nachádzajú na tvári sa
môže objavovať zápal a rozmnožovať kvasinky.
Vyskytujú sa aj problémy s chrbticou, ako aj
dedičné choroby v dôsledku úzkeho genofondu.
Gastrointestinálne ochorenia sú tiež bežné z
dôvodu zmenených tlakov na hrudníku a bruchu
počas dýchania, ktoré môžu spôsobiť kyslý reflux
alebo dokonca herniu žalúdka do hrudnej dutiny.
Posledné štúdie tiež naznačujú alarmujúci
nárast dedičných a často nefunkčných srdcových
chorôb u buldogov.
Brachycefalické plemená majú problém aj s
prirodzeným rozmnožovaním. K najznámejšiemu
plemenu s týmto problémom patrí francúzsky
buldoček.
Francúzsky buldoček má úzke boky a
proporcionálne veľkú hlavu v porovnaní s telom.
To znamená, že šteniatka sú vystavené riziku
uviaznutia v pôrodných cestách (dystocia). To
môže viesť k veľmi ťažkému pôrodu s možnosťou
úmrtia nielen šteniat, ale aj matky.
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Dystocia – ťažký alebo abnormálny pôrod
Príznaky závisia od príčiny dystocie, ale najčastejšie sú:
– Pôrod začína menej ako 56 dní po počatí
– Pôrod nezačal po 70 dňoch
– Krvavý výtok
– Zvracanie
– Silné kontrakcie dlhšie ako hodinu bez počatia
– Plod uviaznutý v pôrodných cestách
– Namáhanie viac ako dve hodiny bez počatia
– Dlhšie ako päť hodín medzi pôrodom šteniat
– Horúčka vyššia ako 39,5 ° C
– Extrémna letargia alebo slabosť bez pôrodu.
Existuje veľa druhov dystocie, ale najčastejšie sa
uvádzajú:
– Abnormálna poloha plodu
– Mimoriadne veľký plod
– Pôrodné cesty sú príliš malé
– Nedostatok účinných kontrakcií maternice.
Ivana Lančaričová
Zdroje:
https:wagwalking.com/condition/dystocia
https:/frenchbulldogowner.com/can-my-french-bulldoggive-birth-naturaly/
https:/frenchbulldogowner.com/can-my-french-bulldoggive-birth-naturally/
https:/.milanospettacoli.com
https://biblio.ugent.be/publication/4117466
file/4117495.pdf
https://huntvalleyanimalhospital.com/brachycephalicbreeds-their-health/
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VZŤAHY NAPRIEČ ŽIVOČÍŠNOU RÍŠOU
Zvieratá sú skutočne rozmanité nielen čo sa druhov týka, ale aj vzťahov medzi nimi. Aké zaujímavosti
ponúka zvieracia ríša v tejto oblasti?

Homosexualita
Vyskytuje sa homosexualita aj u zvierat?
Odpoveď znie áno. A možno je častejšia, ako by
ste si mysleli. Tejto téme sa venuje aj kanadský
biológ Bruce Bagemihl, ktorý svoje poznatky
zhrnul v knihe Biological Exuberance: Animal
Homosexuality and Natural Diversity. Príkladom
homosexuálneho správania u zvierat bol pár
samčekov tučniakov čiapočkatých z New York
City‘s Central Park Zoo. Roy a Silo sa neúspešne
snažili vysedieť kameň, až im pracovníci ZOO
umožnili adoptovať si osirelé vajíčko. Z toho
sa vyliahla samička menom Tango. Príbeh Roya
a Sila bol spracovaný aj do podoby detskej
knihy And Tango Makes Three. Homosexuálne
správanie nebolo pozorované len u tučniakov,
ale napríklad aj u makakov, levov, delfínov, oviec
či labutí.
Monogamia vs polygamia
V porovnaní s ľudským svetom je v tom
zvieracom monogamia skôr výnimočným javom.
Medzi najvernejšie druhy patria vtáky. Udáva sa,
že až 90 % vtákov je monogamných. Popisujeme
u nich sociálnu monogamiu, ktorej zmyslom
je spoločný odchov mláďat. Druhým typom je

sexuálna. Napríklad taký albatros. Po mesiacoch
strávených na mori sa partneri vracajú k sebe,
aby splodili nové potomstvo. Genetické pokusy
však odhadujú, že 14 – 24 % mláďat nie je
potomkami „životného partnera“ ich matky.
Nie je nič nezvyčajné, keď ľudom ich spoločný
život nevyjde, podobne to je aj medzi ostatnými
živočíchmi. Nevera je v ríši vtákov viac než častá
a o sexuálnej monogamii sa tu skutočne nedá
rozprávať. U cicavcov sa počet monogamných
druhov odhaduje na 3 – 5 %. U primátov je ešte
častejšia – približne 27 %. Napríklad gibony
majú jedného životného partnera, i keď občasná
nevera sa nevylučuje. Šimpanzy zase žijú v
skupinách samcov a samíc, ktorí sa navzájom
pária. Takže v konečnom dôsledku sexuálna
monogamia tak, ako ju definuje slovník, v
živočíšnej ríši neexistuje a medzi partnermi sa
popisuje tá sociálna.
Krkavčie matky
Väčšina zvieracích matiek patrí medzi tie
ukážkové. Sú ochotné pre svoje mláďatá aj
zomrieť, ale existuje aj zopár takých, ktoré sa
snažia zbaviť svojich materských povinností,
čím skôr to ide. Snáď najznámejším živočíšnym
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druhom, ktorý hodil svoje rodičovské povinnosti
za hlavu, je kukučka obyčajná. Kladie svoje vajíčka
do hniezd iných vtákov a niekedy sa cudzích
vajíčok pre istotu rovno zbaví, aby nebudila príliš
veľkú pozornosť. Niektoré druhy vtákov sa však
naučili kukučie vajcia rozpoznať a vyhadzujú ich
zo svojich hniezd von. Ďalšie, pokiaľ ju prichytia
priamo pri čine, ju dokážu bez milosti ubiť na
smrť. Medzi nie práve ukážkové matky patria aj
samice tuleňov grónskych. Vzorné sú len prvých
12 dní, počas ktorých svoje mláďa kŕmia tučným
materským mliekom, aby čo najskôr pribralo. Po
tomto období ich opúšťajú, hľadať si potravu do
oceánu. Mláďatá sú nechané napospas osudu, a
preto niet divu, že až 30 % z nich neprežije.
Samozrejme, že v prírode existuje obrovské
množstvo život obetujúcich matiek. Medzi
ne patria napríklad aj slony africké. Mláďa
neochraňuje len jeho biologická matka, ale aj
ostatné samice zo stáda. Matky orangutanov
bornejských sa o svoje mláďatá starajú
až po dobu 8 rokov, čo z nich robí jedny z
najzodpovednejších matiek v celej živočíšnej ríši.
Transexualita
Môže to znieť naozaj nereálne, ale niektoré
živočíchy sú skutočne schopné postupnej zmeny

pohlavia. Táto schopnosť sa týka niektorých
druhov rýb ako napr. klaun očkatý. V skupinách
týchto tropických rýb panuje prísna hierarchia,
na čele ktorej je samica. Ak dominantná samica
uhynie, tak dominantný samec mení svoje
pohlavie. Tieto ryby sa rodia ako hermafrodity.
Samce sépií, žijúce v austrálskych vodách,
využívajú schopnosť meniť ich sfarbenie vo svoj
prospech. Menia farbu kože, aby sa čo najviac
podobali samiciam, čo ich chráni pred ostatnými
samcami, ale zároveň im aj uľahčuje prístup k
opačnému pohlaviu.
Júlia Václaviková
Zdroje:
https://www.dw.com/en/10-animal-species-that-showhow-being-gay-is-natural/g-39934832
http://www.bbc.com/earth/story/20160213-whypairing-up-for-life-is-hardly-ever-a-good-idea
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/
bad-moms-nature-animals-mothers-day
https://www.sbs.com.au/topics/science/nature/
article/2016/09/29/7-gender-bending-animals-animalkingdom
Foto slony: https://unsplash.com/@westbeach013
Foto klaun očkatý: https://unsplash.com/@davidclode

CHOVAŤ ČI NECHOVAŤ?
Kde bolo, tam bolo, prišiel raz na svet jeden kocúr menom Odin a všetko čo s jeho príchodom začalo,
sa aj jeho odchodom skončilo. Je to tak. Odin bol náš prvý mainský kocúr a moja mama ním bola
tak veľmi ohúrená, že okamžite chcela ďalšieho. Z toho však vzišla myšlienka založiť chovnú stanicu.
Dnes je tomu trinásť rokov a táto chovná stanica ukončila svoje pôsobenie asi v takom istom čase,
keď náš najstarší kocúr Odin odišiel za dúhový most. Čo tomu ale predchádzalo a s čím všetkým sa
mnohí chovatelia musia potýkať, čo verejnosť málokedy vidí, Vám teraz zhrniem v jednej z mojich
kazuistík.
Malakhi je štvorročná samica mainskej mývalej
mačky, ktorá sa narodila pod menom našej
chovnej stanice. Nikdy sme neboli zástancami
príbuzenskej plemenitby a iných šlachtiteľských
pohnútok a svoje zvieratá sme tiež dávali vždy
testovať na celú škálu genetických ochorení, na
ktoré má toto plemeno značnú predispozíciu.
Taktiež bolo našim cieľom zabezpečiť im čo
najväčší komfort a zdravotnú starostlivosť.
To však nie vždy bolo možné, a preto sme
sa aj rozhodli náš chov ukončiť. Čo sa stalo
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asi najväčším problémom, bol počet zvierat.
Celkovo sme za tých trinásť rokov mali v
priemere pätnásť mačiek na 100 m2. Povahy mali
však rôzne a nie každému z nich bol taký veľký
kolektív „po chuti”. Niekoľko takých jedincov
sme darovali do pokojnejšieho prostredia. Boli
však aj takí, ktorí to na sebe nedali poznať, ale
neskôr sa to ukázalo na diagnózach, ktorým
sme čelili. Napríklad Nathan, o ktorom už som
písala, trpel idiopatickou cystitídou, ktorá môže
byť zapríčinená aj dlhodobým stresom. Asi o
dva týždne neskôr, po zverejnení článku, sa táto
cystitída potvrdila aj u ďalšieho nášho kocúra.
Nebolo preto na čo čakať a hneď sme pristúpili ku
kastrácii a ďalším nevyhnutnostiam ako je zmena
diéty a podávanie podporných látok. Výsledky sa
takmer okamžite zlepšili a kocúr je dnes úplne
bez príznakov. Aby som sa však dostala späť k
Malakhi, pri USG brušnej dutiny
sme v jej močovom mechúri
tiež našli veľké množstvo
sedimentu. Táto mačka mala
ale celkom iný problem, ktorý
sme riešili už celé mesiace, ba
s prestávkami aj roky. Malakhi
trpela chronickými hnačkami.
Krmivo dostávajú granulované,
pri zmene značky alebo
príchute si dávame pozor na
pomer, práve kvôli možnému
výskytu hnačiek pri rýchlej
zmene krmiva. Koprológia bola
u nej už aj v minulosti vykonaná
niekoľkokrát, užívala probiotiká,
známe prípravky proti hnačkám,

všetky zvieratá boli pravidelne odčervované
odporúčanými preparátmi proti parazitom
od škrkaviek až po giardie. Tieto jej hnačky
sa striedali s fyziologickou stolicou, niekedy
bola bez príznakov aj niekoľko mesiacov. Pred
pol rokom sa hnačky znovu objavili a na USG
bol pozorovaný výrazný zápal tenkého čreva.
Rozhodli sme sa preto spraviť ster z konečníka a
poslať ho na bakteriologické vyšetrenie. V stolici
sa potvrdili E. coli a tak sme začali s antibiotickou
liečbou. Malakhi dostávala humánny doxycyklín
po dobu jedného mesiaca. Po kontrolnom
stere a vyhotovení antibiogramu sme zistili,
že baktéria je na doxycyklín rezistentná a tak
sme podľa citlivosti nasadili Clavaseptin, ktorý
užívala po dobu asi troch mesiacov. A tu začali
problémy. Pri rutinnej kontrole čriev sme v
močovom mechúri našli aj spomínaný sediment
a zmeny na vaječníkoch. Malakhi mala ruju
pomerne často, no počas koronakrízy sme
žiadny vrh neplánovali. Rok 2020 bol pre nás
ako rodinu veľkou tragédiou, pretože sme prišli
o viacero milovaných zvierat a s Malakhi sme
sa pomaly začali zamotávať do známeho kruhu
neriešitelných situácií. Sterilizácie a kastrácie
nám zrazu dávali najväčší význam v liečbe
ochorení močového aparátu. V tom momente
sme sa rozhodli ukončiť chov a zvyšné chovné
jedince dať postupne sterilizovať. Keďže Malakhi
bola stále pod účinkom antibiotík, zákrok
podstúpila ako prvá. Asi o dva týždne neskôr sa
jej stolica opäť zhoršila, Malakhi začala rýchlo
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chudnúť a bola výrazne apatická. Na veterine
sme odhalili veľkú léziu na jazyku, vďaka čomu
ju príjem potravy musel veľmi bolieť. Suspektne
bola vyslovená kaliciviróza, nakoľko Malakhi ako
jediná pre jej zdravotné problémy nebola už
dlhšiu dobu očkovaná. Do liečby bol nasadený
Stomorgyl a vlhká, rekonvalescentná strava.
Stav sa jej veľmi rýchlo zlepšil, váhu mala o
pár dní takmer rovnakú, z ktorej schudla. No
nastal ďalší problém. Malakhi takmer každý deň
vracala, niekedy aj trikrát počas jedného dňa.
Na veterinu sme chodili niekoľkokrát do týždňa,
kde jej pichali Cereniu. Po poslednej návšteve a
poslednej dávke sme sa s Malakhi vrátili domov
a aj po 20 minútach od príchodu sa nevedela
upokojiť, tep mala nemeratelný, všimla som si
výrazné abdominálne dýchanie. Behom chvíľky
som s ňou bola späť v ambulancii, kde odhalili
výpotok v hrudnej dutine a suspektne bolo
vyslovené HCM. To má Malakhi certifikátom z
testu potvrdené ako negatívne!!! Pristupovali k
nej v tichosti a opatrne, nakoľko bola vo veľmi
nepredvídateľnom stave a infarkt mohol nastať
každú chvíľu. Do liečby bol nasadený Cardisure
v tabletovej forme a injekčný Furosemid na
stiahnutie tekutiny z hrudníka. Potvrdzujúce
vyšetrenia sme odložili na dobu, kedy bude jej
stav stabilizovaný. Liečba fungovala a tak sme
o dva týždne mohli spraviť RTG hrudníka. Na
röntgenograme sme videli typický vzhľad srdca
pri hypertrofickej kardiomyopatii. Zopakovali
sme tiež USG brušnej dutiny, kde sa všetko zdalo
byť v poriadku, dokonca aj močový mechúr
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mal učebnicový vzhľad. Dnes je Malakhi týždeň
po vysadení všetkých antibiotík, ale naďalej
berie probiotiká a udržiavaciu liečbu na HCM.
Aktuálne je v dobrej kondícii, nemá hnačky,
nevracia a dýcha veľmi pokojne. Dúfame, že to
tak ostane ešte dlhú dobu…
Po rozhodnutí, dať všetky mačky sterilizovať,
začali volať záujemcovia a takmer všetci mali
otázky, či nám nebude ľúto, že už nebudeme mať
mačiatka. Z môjho pohľadu, môžem s pokojom
na duši povedať, že naozaj nebude. Boli to roky,
ktoré ma naučili obrovské kvantum vedomostí,
ale čím viac spomínam na všetky tie nepekné
osudy a čím viac sa venujem “pouličným”
mačkám, tým viac sú mi chovné stanice
vzdialenejšie. A netýka sa to iba mačiek, ale aj
psov a iných druhov. Nie všetky mali to šťastie
narodiť sa do luxusu, kvalitnej starostlivosti a
láskyplného domova. Tam vonku je ich stále
obrovské množstvo a potrebujú našu pomoc.
Preto tiež šírim osvetu: ,,nekupuj, ale adoptuj!“
Taktiež mi z týchto otázok ľudí došlo, ako málo o
chovoch vie laická verejnosť. Mnohí za tým vidia
iba krásne trojmesačné mačiatka so srsťou ako
páperie, hotové nebo. Ale niektorí chovatelia
prešli aj samým peklom, len aby svoje zviera
uzdravili alebo ho dostali do pôvodnej kondície.
A starostlivosť o mačiatka je kapitola sama o
sebe. Hlavnou myšlienkou však bolo, za každých
okolností myslieť na zdravie a pohodu zvierat.
Verím, že teraz sme na správnej ceste...
Lenka Sárková
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AKÚ MÁ ĽUDSTVO PROGNÓZU?

Začiatkom roka Erin Brockovich vypustila do
sveta článok, ktorý si získal moju pozornosť.
Nebol som však jediný, ktorý sadol na lep jeho
pútavému „clickbait-u“. Oslovil ľudí naprieč
svetom a chvalabohu, že tomu tak bolo! Žiaľ,
témy, ktoré majú potenciál prasknúť našu
vlastnú bublinu ilúzie o ružovej a nevyčerpateľnej
planéte, bývajú často odkázané na zabudnutie a
rýchle vytesnenie z pamäte. Spomínaný článok
sa do istej miery opiera o knižnú novinku od
newyorskej environmentálnej a reprodukčnej
epidemiologičky – Shanny Swan. Kniha nesie
názov „Countdown“ a snaží sa odpovedať
na otázky, ktoré nad nami aktuálne visia vo
vzduchu. Zameriava sa hlavne na reprodukciu
a odpovedá skôr do roviny, do ktorej jej to
súčasné poznatky dovoľujú. V časoch, kedy sa mi
spomínaný článok dostal do pozornosti, sa blížilo
skúškové, ktoré je aspoň u mňa v úzkej korelácii

s rôznymi prapodivnými aktivitami. Okrem
toho, že sa odrazu stávam silným veriacim a
„vypulírujem“ aj tú poslednú poličku v byte,
zvyknem takisto hľadať koniec internetu. A to
špeciálne na e-shopoch. Moja sebaregulácia
aj tentokrát podala demisiu a predpokladáte
správne, ak sa nazdávate, že som si spomínanú
knižku zaobstaral. Už je to nejaká doba,
odkedy je prečítaná a povedal som si, že sa ju v
nasledujúcich riadkoch pokúsim zrecenzovať aj
ja.
Jeden z najšokujúcejších výrokov, ktorý zaznel
a teraz parafrázujem: „Čo sa počtu spermií (tzv.
„sperm count“) týka, od roku 1971 klesol u
mladších mužov o 60 %. V prípade, že sa tento
trend zachová, v roku 2045 môžeme očakávať,
že priemerný počet spermií v tejto vekovej
kategórii spadne až na nulu.“ To znamená, že
sa ďalej hypoteticky už nebudeme schopní
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prirodzene rozmnožovať. Taktiež sa zdá, že
spermie akosi zleniveli a ich motilita má takisto
klesajúcu tendenciu. K tomu sa zmenšuje objem
semenníkov a dĺžka penisov. Pravdepodobnosť
rakoviny prostaty či semenníkov sa naopak
zvyšuje. U žien čoraz častejšie pozorujeme
skorú pubertu, narušenú plodnosť až
neplodnosť, polycystický ovariálny syndróm
(PCOS), maternicové fibroidy, endometriózy,
potraty, skrátenú laktáciu či rakovinu prsníkov.
V niektorých častiach sveta sú „dvadsiatničky“
štatisticky menej plodné, než ich staré mamy
v tridsiatom piatom roku života. Ak si súčasný
stav udrží svoju intenzitu a bude v rovnakom
tempe pokračovať, skôr či neskôr budeme čeliť
existenčnej kríze ľudského pokolenia. Nejde o
žiadnu hyperbolu, no o čistú vedu.
Keď sa niečo negatívne udeje, máme vo zvyku
vinníka nájsť a zdroj zla pomenovať. Bremeno
predsa treba čo najrýchlejšie zniesť z vlastných
pliec! V tomto prípade sa môžeme vykričať hneď
na viacero chemikálií, ktoré sú v hre. Nachádzajú
sa totiž úplne všade navôkol. Od plastových
obalov či oblečenie, cez voňavky a kozmetiku,
až k pitnej vode či jedlu. Už len za posledných
70 rokov sme skrz ľudskú produkciu vypustili
cez 80,000 chemikálií do životného prostredia,
aj kvôli veľmi benevolentne nastaveným
právnym reguláciám. Napriek tomu, že väčšina
nepredstavuje riziko pre zdravie ľudí, nájdu
sa aj také, ktoré do vysokej miery áno. Časť
z nich zastáva funkciu tzv. „endokrinného
narušiteľa“ (hormone disruptor). K najčastejšie
skloňovaným patria per- a polyfluoroalkylové
substancie (PFAS), DDT, polychlórované bifenyly
(PCB), ftaláty, bisfenol A (BPA), cigaretový dym
prijatý aktívne či pasívne, atď.
Títo endokrinní narušitelia sú podľa najnovších
štúdií najväčším „strašiakom“ v otázke
verejného zdravia. Hormóny nášmu telu slúžia
(aj) ako sprostredkovatelia komunikácie medzi
jednotlivými orgánmi. „Disruptor“ do tejto
komunikácie zasahuje a telo dostáva akoby
do pomykova, čím docieli, že orgánom vydáva
zmiešané signály a telo vyvádza spod kontroly.
Za endokrinného disruptora možno považovať
akúkoľvek chemikáliu, ktorá sa v tele prirodzene
nenachádza, no je schopná imitovať niektorého
z prirodzeného balíka hormónov. Ako si k nám
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však nájdu cestu? Môžeme ich vdýchnuť, zjesť,
vypiť, iné vznikajú ako primárny či sekundárny
metabolit, a dokonca pri poniektorých stačí
jednoduchý kontakt s pokožkou.
PFAS majú v praktickom svete široké uplatnenie.
Známe sú napríklad pre ich využitie pri výrobe
gore-texových či teflónových produktov. DDT
sa využívalo vo veľkom ako insekticíd hlavne v
minulom storočí. Odvtedy je pre svoju toxicitu
v mnohých krajinách zakázané. Nájdu sa však
krajiny, kde sa využíva dodnes, a to predovšetkým
na likvidáciu vektorov malárie. PCB je taktiež
zakázané, no spolu s DDT patria k látkam, ktoré
sú v životnom prostredí či v živých organizmoch
stále prítomné, aj napriek skutočnosti, že od
zákazu ich využívania uplynulo viac než 40 rokov.
Ftaláty sú používajú ako plastifikátory pri výrobe
PVC produktov (vinylové), ale aj v kozmetike,
parfémoch či v detských hračkách. Bisfenol A
sa často využíva pri výrobe detských plastových
fľašiek či výplň stien nádob od konzerv.
Napriek tomu, že vedci bijú na poplach,
„agresívnych“ legislatívnych úprav a opatrení,
ktoré sú tak potrebné, bolo zavedených veľmi
málo. Erin Brockovich sa domnieva, že ide
o lobizmus gigantov zo sveta chemického
priemyslu. Napríklad Európska únia zaviedla
reštrikcie na niektoré ftaláty pri výrobe detských
hračiek a taktiež limitovala využívanie určitých
ftalátov, ktoré sú považované za „reprotoxické“.
V Spojených štátoch v regióne Oscoda, v štáte
Michigan, neodporúčajú konzumovať poľovnú
zver. Dôvodom sú nadlimitné hodnoty PFOS v
ich svalstve. Ako paralelu so Slovenskom možno
spomenúť Strážske na Hornom Zemplíne, kde
zaznamenali nadlimitné hodnoty PCB a je
vystavené podobné odporúčanie. Podobných
tichých zabijakov možno nájsť od rýb z hlbín
oceánov až ku vtákom vo výšinách, teda úplne
všade.
Čo nám však ostáva robiť? Je naozaj všetko
stratené? Prispieť k zmene možno už len
maličkosťami ako vyvarovanie sa fast-foodu či
instantným jedlám, ktoré bývajú zväčša balené
v materiáloch obsahujúcich PFAS, uprednostniť
čerstvé, mrazené či sušené ovocie a zeleninu
pred konzervovanými, neprihrievať jedlo v
plastových obaloch, či vyhýbať sa plastovým
produktom z polykarbonátu (PC) a iných,
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podobných materiálov, atď. Ďalším z krokov je
šíriť osvetu medzi známych a istým spôsobom
vyvíjať spoločenský nátlak, aby EÚ aktualizovala
koncepciu
posudzovania
endokrinných
disruptorov. Na záver nemôžem opomenúť
prevenciu. Viem, že pri otázke sexuálneho a
reprodukčného zdravia sa začíname červenať
a neradi ju rozoberáme. Sám s tým zápasím.
Nech nám však fakt, že táto téma je z veľkej
časti tabuizovaná, nebráni v sledovaní sa a
v pravidelných preventívnych návštevách
špecialistov. Nezabúdajme, že endokrinné
disruptory majú generačný efekt. Výsledky
ich „tvrdej práce“ nemusíme bádať na sebe,
no od nášho prístupu a od prístupu celej
spoločenskej komunity, bude závisieť kvalita
života ďalších generácií. Ako príklad možno
uviesť dietylstilbestrol (DES), ktorý sa podával
tehotným ženám v rokoch 1940 až 1970 za
účelom prevencie potratov, predčasných
pôrodov a pod. Vnučky týchto žien dnes zápasia
s neplodnosťou a častou býva aj rakovina
reprodukčných orgánov a prsníkov. Ak vás trápia
silné menštruačné bolesti, panvová bolesť,
nepravidelný cyklus či iné záležitosti, ktoré
sa vám nepozdávajú, riešte to. Endokrinné
disruptory môžu pokojne zasahovať aj do kvality

nášho mentálneho zdravia. Čo sa mužského
zdravia týka, preventívne prehliadky v tejto
oblasti nie sú až takou samozrejmosťou ako u
žien. Ženy sú v tomto smere oveľa dôslednejšie.
Pritom rakovina prostaty či semenníkov má
relatívne priaznivú prognózu, ak sa podchytí
v raných štádiách. Rakovina semenníkov trápi
skôr mužov do štyridsiateho roku života. V istom
podcaste humánny lekár a špecialista v oblasti
urológie - Ján Švihra spomenul teoretickú
štúdiu, ktorá predpovedá, že ak by každý muž
dovŕšil stý rok života, pravdepodobnosť, že
dôjde k istej komplikácii s prostatou je až 100 %.
Ide o žľazu, v ktorej neustále dochádza k mikrozmenám, preto by sa preventívne prehliadky
mali praktizovať už od päťdesiatky. Buďme
preto ostražití a zaujímajme sa o zdravie vlastné,
komunitné a aj celkové zdravie našej planéty.
Autor: Richard Pavlík
Zdroje:
https://goop.com/beauty/personal-care/6-of-the-mostcommon-endocrine-disruptors-and-how-to-avoid-them/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/
mar/18/toxic-chemicals-health-humanity-erinbrokovich?fbclid=IwAR3vXZ-pLs6reZawoJHrmdShNmS6F
lMpWGfqzOfwRNNdoFHAjO79O5Qj9Ug
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TAJNIČKA
Tajnička: Tajnička:
Pohlavná
nákaza
u hovädzieho
spôsobujuca
vážne
poruchy
v reprodukcii
a na
Pohlavná
nákaza
u hovädziehodobytka,
dobytka, spôsobujuca
vážne
poruchy
v reprodukcii
a
na pohlavnom
ústrojenstve.
pohlavnom
ústrojenstve.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1. Sliznica maternice u prežúvavcov vytvára
9. Jedinec nesúci znaky samice aj samca zároveň.
bradavkovité
útvary, nazývané
10. Akýútvary,
typ placenty
majú........
primáty
1. Sliznica
maternice...u.prežúvavcov vytvára bradavkovité
nazývané
. a hlodavce?
2. Žľaza u mäsožravcov skladajúca sa z pars
11. Proces, pri ktorom sa zárodok mení z jednovrstvové2. Žľaza u mäsožravcov skladajúca sa z pars desseminata a pars compacta.
desseminata a pars compacta.
ho na trojvrstvový.  
3. Mukóza
submukóza
maternicematernice
spolu vytvárajú
... .
12. .Ruja sa latinsky nazýva ... .
3. aMukóza
a submukóza
spolu vytvárajú
.....
4. Jalovička, ktorá sa narodila spolu s býčkom je ... ?
13. Žrebčiu nákazu zapríčiňuje Trypanosoma ... .
4. Jalovička, ktorá sa narodila spolu s býčkom je ......... ? Tento jav sa nazýva freemartinizmus.
Tento jav sa nazýva freemartinizmus.
14. Inseminačný ... udáva počet inseminácii, ktoré treba
5. Chronická
endometritída
(vyznačujúca
sanahromadením
v maternici) inak.
5. Chronická
purulentnápurulentná
endometritída
(vyznačujúca
sa
oplodnenie (vhnisu
priemere).
hromadením hnisu v maternici) inak.
15. Zúženie otvoru predkožky inak.
6. Obvyklá priemerná dĺžka gravidity 333 dní je u ... .
16. Prasací herpesvírus – 1 spôsobuje ... chorobu, ktorá
7. Prvá fáza pôrodu sa nazýva ?
postihuje najmä reprodukčný systém.
8. Maternica kobyly je typu - uterus bicornis ... .
17. Spormia sa skladá z hlavičky a ... .
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DOBRÉ SPRÁVY V RÁMCI ROKU 2021
„Tento rok na košickej UVLF promuje takmer 300 absolventov.“
„Fur-free alliance, Eurogroup for animals, spolu s Humánnym pokrokom a
ďalšími, vyzvali Ministerstvo pôdohospodárstva EÚ, aby sa zasadilo za ukončenie
kožušinového chovu v celej Európskej únii.“
„Slovenský parlament schválil zákaz držania psov na reťazi.“
„Európska komisia rozhodla, že spustí legislatívny proces, ktorý povedie k zákazu
klietkového chovu pre stovky miliónov zvierat ročne v celej EÚ.“
„Izrael ako prvá krajina na svete zakázal predaj kožušín.“
„Bratislava má potenciál stať sa prvým mestom SR, ktoré docieli kolektívnu
imunitu v prípade šírenia infekčného ochorenia COVID-19.“
„EÚ parlament schválil správu o stratégii na ochranu biodiverzity.“
„Dr. Jane Goodall získala prestížnu cenu Templeton ako prvá etologička
a štvrtá žena vôbec.“
„V Jeruzaleme vynašli prvý liek na terapiu rakoviny, ktorý nebol testovaný na
zvieratách. Aktuálne prebieha schvaľovací proces FDA.“
„Pokus s modifikovanými vektormi horúčky Dengue docielil zmierenie
prípadov nakazených o 77%.“
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„Nová štúdia tvrdí, že mRNA vakcíny Pfizer a Moderna vedia zabezpečiť
dlhoročnú imunitu voči COVID-19.“
„Anglicko pracuje na špeciálnom krvnom teste, ktorý dokáže rozoznávať
začiatočné štádiá až 50 typov rakoviny.“
„Istá štúdia tvrdí, že deti rodičov s poškodenou DNA vplyvom radiácie z
Černobyľskej havárie, svoju vlastnú genetickú výbavu negatívne
ovplyvnenú nemajú.“
„Solárna a veterná energia by mohla úplne nahradiť fosílne palivá
do roku 2050.“
„Vynašli sa silné bioplasty, ktoré sú schopné biologickej degradácie
do troch mesiacov.“
„Prvá 3D tlačiarňou „vytlačená“ škola, bude umiestnená na Madagaskare.“
„Tento rok v Japonsku zaznamenali rekordný počet jedincov
vráskavca dlhoplutvého.“
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