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Keď sa pýtali Dalajlámu, čo ho na ľuďoch
najviac prekvapuje, povedal:
„Ľudia obetujú zdravie, aby zarobili peniaze, potom obetujú peniaze, aby znovu získali zdravie.“
Hérakleitos povedal:
„Vďaka zlu poznáme hodnotu dobra, vďaka hladu sýtosť a vďaka chorobe hodnotu
zdravia.“
Skúsme sa zamyslieť nad týmito múdrymi
slovami a vážme si svoje zdravie, ešte kým
ho máme, pretože nie každý má túto možnosť.
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„ONKOETIKA“
Keďže veterinárna medicína nie je iba o tom, vedieť správne diagnostikovať ochorenia svojich
pacientov, ale z veľkej časti je práve o práci s ľuďmi, je dôležité, aby sme sa ako budúci veterinárni
lekári naučili s nimi jednať. V nasledujúcom texte som sa teda snažila spojiť vlastné skúsenosti z
praxe vo veterinárnych ambulanciách s etickým pohľadom na problematiku zvládania náročných
situácií spojených onkologickými pacientami.
Ocitli sme sa v dobe kedy sa nádorové ochorenia
stávajú veľmi aktuálnou témou aj medzi našimi
štvornohými spoločníkmi. Od veterinárnych
lekárov sa vyžaduje, aby mimo odbornej činnosti
zvládali svoje, ale aj klientove emočné výkyvy.
Avšak zachovať chladnú hlavu vo vypätých
situáciách často vyžaduje veľa energie.

Nakoľko väčšina majiteľov onkologických
pacientov prichádza na prvé vyšetrenie so
slovami: „tu sa mu spravila nejaká tuková hrčka“,
vy ako veterinárny lekár musíte už vedieť,
ako postupovať v prípade keby histologické
vyšetrenie odobratej vzorky ukázalo, že je to
niečo oveľa vážnejšie. Máte pred sebou výsledky
z vyšetrenia a usmievajúceho sa klienta, ktorý
si myslí, že je všetko v poriadku. A nastáva
moment, kedy hlavnú úlohu zohráva vaše
vystupovanie. To sa samozrejme odvíja aj od
konkrétneho pacienta resp. od druhu tumoru
a štádia ochorenia. Aby zmätený klient hneď
nezačal na internete hľadať kremačné zariadenia,
je dôležité vysvetliť mu stav ochorenia tak, aby
tomu jasne porozumel a poskytnúť mu všetky
možnosti liečby, ako prebieha a aká je prognóza.
Vy ste totiž jediný človek, na ktorého sa v danej
situácii môže nešťastný klient obrátiť. Nikto
predsa nechce prísť do ambulancie so “zdravým“
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psom a odchádzať odtiaľ so zhubným nádorom.
V postupe sú prvoradé nacionálie pacienta
pričom veľkú úlohu tu zohráva práve vek či
finančný stav klienta. Mnoho z nich sa rozhodlo
tumor neoperovať či pristúpiť k eutanázii,
nakoľko ich zviera už malo úctyhodný vek alebo
si jednoducho liečbu nemohli dovoliť.
Poďme sa, ale baviť o prípadoch kedy
u pacienta volíme udržiavaciu liečbu,
ktorá nádorové bujnenie nezastaví, ale
spomalí natoľko, aby majitelia mohli so
svojim štvornohým priateľom stráviť
nejaký čas navyše. Takáto udržiavacia
metóda väčšinou netrvá viac ako niekoľko
mesiacov. Toto je obdobie náročné nie
len pre klienta, ale aj pre vás. Pravidelné
kontroly zabezpečia, že uvidíte celý
priebeh tohto ťažkého ochorenia, ale môže
sa vám stať, že keď si nedáte pozor, na
svojho pacienta sa citovo naviažete. S kýmkoľvek
som doteraz hovorila o podobných prípadoch,
mi povedal: „ak chceš robiť túto prácu, musíš
sa odosobniť“. Je to pravda? Mala som možnosť
byť v pozícii majiteľa onkologického pacienta,
kedy som bola ja tá nešťastná, ktorá potrebovala
podporu od kohokoľvek kto bol na blízku, ale
aj ako asistent veterinára, ktorý sa prizeral
absolútnemu nešťastiu a bezmocnosti klienta.
V tom momente som pocítila obrovský tlak
a potrebu byť tomu človeku na blízku, povedať:
„nie ste v tom sám“, pretože emócie, ktoré som
vtedy veľmi ťažko držala v sebe, nasvedčovali
tomu, že by som tam najradšej plakala s ním.
Sú takéto emócie normálne alebo sú iba hlúpy
zlozvyk, ktorého sa treba zbaviť? Tento problém
sa netýka všetkých a je častejší u nežného
pohlavia, nakoľko ženy zvyknú byť citlivejšie
ako muži. Nedávno som sa stretla v praxi
s prípadom, ktorý priamo pred klientom
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rozplakal aj veterinárnu lekárku s bohatou
praxou. Aj napriek veľkému smútku všetkých
prítomných, bola pre mňa táto situácia zlomová,
pretože som u veterinára v praxi nikdy nevidela
toľko prejavenej empatie. Tomu, že veterinári sa
často nevedia vyrovnať s ťažkými situáciami či
správaním svojich klientov, nasvedčujú aj desivé
čísla štúdií o počte samovrážd vo veterinárnej
profesii. Už len samotná myšlienka, že smrť má
byť v našej práci takmer na dennom poriadku,
dokáže zapríčiniť vážnu psychickú nepohodu.
Týmto by som chcela poukázať na dôležitosť
psychohygieny, ktorá by mala byť súčasťou života
každého, kto pracuje s ľuďmi. Táto profesia
vie byť veľmi krutá, pretože nikdy nemôžeme
zachrániť všetkých. Preto by sme mali nájsť
akúsi rovnováhu a naozaj sa do istej miery
naučiť ovládať svoje emócie. Je neprofesionálne
roniť slzy skôr ako sa klient vôbec dozvie, čo sa s
jeho zvieraťom deje, ale podľa môjho osobného
názoru je morálne a ľudské prejaviť svoj súcit.
To už však posúďte sami...
Lenka Sárková

Nádorové ochorenia malých zvierat
Dopady nádorových ochorení na životy ľudí aj zvierat sú obrovské. Zvieratá s nami zdieľajú životné
prostredie a teda sa nemožno čudovať, ak sa u nich vyskytnú podobné ochorenia, či dokonca
podobné typy tumorov ako u ľudí.
Napríklad zvieratá v domácnostiach fajčiarov
trpia častejšie na nádory lymfatických
uzlín. Slnečné žiarenie zvyšuje výskyt tzv.
skvamocelulárneho karcinómu na neosrstených
miestach kože mačiek a psov. Psy, ktorých
majitelia často používajú hnojivá na trávnik,
ochorejú častejšie nádormi močového mechúra.
Odhaduje sa, že nádorovými ochoreniami v
priebehu svojho života ochorie asi štvrtina psov.
V prípade psov nad desať rokov veku, sa tumory
vyskytnú až u polovice týchto zvierat. Niektoré
plemená psov, napríklad bernský salašnícky pes
a zlatý retriever, sú nádorovými ochoreniami
postihnuté častejšie. Príznaky malígneho
bujnenia sú pritom nešpecifické. Majitelia si
častejšie všimnú útvary na koži alebo zväčšené
lymfatické uzliny, no môže byť prítomné
4

napríklad aj nechutenstvo, chudnutie, zvracanie
a kašeľ.
Existuje mnoho typov nádorov u zvierat. U psov
a mačiek patria medzi najčastejšie nádory kože,
nádory mliečnej žľazy a nádory lymfatických
uzlín. Prvým krokom ku správnej liečbe je určenie
presného typu nádoru a rozsah ochorenia v tele.
Typy nádorov:
Lymfóm – Rovnako ako človek aj pes, či mačka má
po celom tele lymfatické uzliny. U malých zvierat
sa môže objaviť niekoľko foriem lymfatických
nádorov, ale najčastejšie bývajú postihnuté
lymfatické uzliny. Ďalej sa môžme stretnúť
s kožným lymfómom, gastrointestinálnym
lymfómom alebo lymfómom nervovej sústavy.
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Mastocytóm – je nádor žírnych buniek. Tento
nádor sa väčšinou vyskytuje u starších psov a
objavuje sa na koži. Má guľatý tvar a často býva
svrbivý, pes na mieste výskytu často škriabe.
Rozoznávame 4 štádia mastocystómov. Tento
typ tumorov sa môže vyskytnúť i vo vnútorných
orgánoch psa, močových cestách alebo v
tráviacej sústave.
Osteosarkóm – je to najbežnejší primárny nádor
kostí u psov. Nádory sa zvyčajne vyskytujú na
končatinách u veľkých alebo obrích plemien.
Osteosarkómové nádory sa môžu rozšíriť z kostí
na iné miesta ako sú pľúca, lymfatické uzliny
alebo na ďalšie kosti.
Lipómy – Lipóm je subkutány nádor, ktorý rastie
pod kožou. Lipómy sú všeobecne mäkké a mastné
a sú veľmi časté u starších psov, ako aj u psov s
nadváhou. Dôležitá vec, ktorú streba spomenúť
je, že lipómy , sú benígne - to znamená, že nie sú
rakovinové. Ak je rast rakovinový alebo malígny,
nazýva sa takýto útvar liposarkóm. Liposarkóm
sa môže rozšíriť do iných častí tela (nazýva
sa to metastáza), ale lipómy vo všeobecnosti
zostávajú na jednom mieste, aj keď môžu časom
narastať. Niektoré lipómy môžu narásť do
veľkých rozmerov a v závislosti od toho kde sa
nachádzajú môžu brániť pohybu psa.
Melanóm ústnej dutiny – tento typ melanómu
je jeden z najčastejších rakovinových nádorov
u psov v ústnej dutine. U plemien, ktoré majú
tmavo pigmentovaný jazyk alebo ďasná, je
väčšia pravdepodobnosť jeho vzniku. Melanóm
sa môže z ústnej dutiny rozšíriť ďalej do
lymfatických uzlín na krku alebo aj do pľúc.

Nádory na mliečnej žľaze – sa radia
medzi najčastejšie a zároveň patria medzi
najvýznamnejšie nádorové ochorenia u súk.
Viac ako polovica nádorov diagnostikovaných u
súk je práve na mliečnej žľaze. Najvýraznejšími
faktormi, ktoré ovplyvňujú vznik a rozvoj
nádorov na mliečnej žľaze sú steroidné
hormóny. Rizikovým faktorom na vznik nádorov
je aj používanie preparátov na oddialenie ruje
a taktiež nepravá gravidita. U mačiek sa nádory
mliečnej žľazy vyskytujú zriedkavejšie.
Nádory mliečnej žľazy sa zvyčajne vyskytujú u
starších feniek a mačiek, zvyčajne nad 8 rokov
veku a neskôr. Ohrozené sú tie feny a mačky,
ktoré nie sú sterilizované/kastrované alebo boli
sterilizované/kastrované až po druhom háraní a
mačky po prvom roku života.
Postihnutá môže byť oblasť viacerých bradaviek
aj na oboch mliečnych lištách. Ak zviera nemá
metastázy, nemusia sa objaviť iné klinické
príznaky okrem zmieňovaných útvarov na
mliečnej žľaze. Ak nádor má už v tele niekde
metastázy, môžu sa objaviť aj celkové klinické
príznaky, ako nechutenstvo, chudnutie, zviera je
menej aktívne, prípadne kašle, ak sú metastázy
v pľúcach.
Zdroje:
https://sk.myhappypetshop.com/380-what-is-lipomain-dogs
https://www.radaveterinare.cz/clanky/nejcastejsi-typyrakoviny_Svoboda-nemoci%20psa%20a%20kočky%202001.
zip/Svoboda-nemoci%20psa%20a%2 kočky%202001/
svoboda%202.pdf

Ivana Lančaričová

Terapia malígnych ochorení
Keďže jedným z predpokladov pre existenciu
organizmu, ako komplikovaného a funkčného
systému je schopnosť vytvárať a reparovať nové
funkčné jednotky (bunky), je pravdepodobné,
že aj na tejto úrovni môžu vznikať chyby.
Jedným z mnohých predpokladov správnej
funkcie organizmu je zdravie, ktoré súvisí
aj so schopnosťou organizmu detegovať a
9. ročník, číslo 1

likvidovať skraty vzniknuté pri práci s genetickou
informáciou, čo súvisí aj s delením buniek.
Pokiaľ organizmus nedokáže tieto vzniknuté
chyby detegovať a odstrániť, vzniká nádorová
bunka. Nádorová (tumorózna) bunka je
predpokladom pre novotvorbu tkanív vlastného
tela, pričom je novotvorba nezávislá od
materského tkaniva a v základe je tumorózne
5
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tkanivo vymknuté zákonitostiam normálnej
morfogenézy.
V praxi takto vzniknuté tkanivo predstavuje
nádor, ktorý môžeme na základe morfologických
vlastností definovať ako benígny, ktorý sa
mikroskopicky podobá materskému tkanivu,
rastie pomaly, je uložený v puzdre a spravidla
zachováva
funkciu
základného
tkaniva.
Opačným prípadom je vznik nádoru malígneho
charakteru- rastie rýchlo, infiltruje do okolitého
tkaniva a pôsobí na organizmus škodlivo
(napríklad zvýšeným nárokom na živiny). Takto
vzniknuté tkanivo tiež nezaniká apoptózou, ale
nekrózou (zápalovým procesom). Malígny nádor
môže tlačiť na okolité tkanivo, prerastať ho a
je schopné metastázovať (šíriť malígne bunky
krvnou, alebo lymfatickou cestou do vzdialených
tkanív a orgánov). Z toho dôvodu dokáže malígny
nádor meniť celkový metabolizmus organizmu
(napríklad syntézou niektorých hormónov).
Terapia vzniknutých malignít spočívala v minulosti
len v chirurgickom odstránení patologicky
zmeneného tkaniva. Skúmaním a poznávaním
patologického priebehu vzniku malignít sa
zistilo, že malignity sa vyznačujú prerastaním
do okolitého tkaniva a to bolo dôvodom, prečo
mnoho zákrokov nebolo dostačujúcich a prečo
dochádzalo k recidívam. Preto sa stratégia
terapie sústredila na kombináciu chirurgického
odstránenia malígneho tkaniva (ak je to možné)
a tzv. chemoterapiou.
Chemoterapia spočíva v podávaní takých látok,
ktoré cielene likvidujú, alebo spomaľujú až
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zastavujú delenie nádorovej bunky. Myšlienka
podávania týchto cytostatík vychádza z
predpokladu, že nádorová bunka je metabolicky
aktívnejšia ako zdravá bunka, preto by mali
cytostatiká pôsobiť predovšetkým na patologické
bunky. V praxi je to však iné, nakoľko existuje
mnoho typov nádorových ochorení a nie
všetky sa vyznačujú metabolickou odlišnosťou
od zdravého tkaniva, podávaním cytostatík
dochádza aj k zabíjaniu zdravých buniek v
dôsledku pôsobenia chemoterapeutického
liečiva na celý organizmus.
Je preto zrejmé, že niektoré typy malignít je
potrebné liečiť iným spôsobom. Využiteľná je
preto rádioterapia, teda terapia ožarovaním. V
súčasnosti umožnil technický rozvoj zdokonalenie
využitia ionizačného žiarenia v terapii malignít,
pričom ide o veľmi špecifické a presné prístroje,
ktorých základným predpokladom je ožarovanie
len samotného patologického tkaniva (nádoru)
tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zdravých
buniek organizmu. Prístroje využívajúce
ionizačné žiarenie sú v súčasnosti tak presné, že
okrem presného zamerania tumorózneho tkaniva
dokážu korigovať ožarovanie požiadavkám
pacienta- napríklad tolerujú pohyby pacienta
pri zákroku, fyziologické pohyby hrudníka pri
dýchaní a pod.
Z obrázku je zrejmé, že konvenčné metódy
ožarovania stále pôsobili na širokú oblasť aj
zdravého tkaniva. Zdokonalením vlastností lúčov
využiteľných pri liečbe malignít sa postupne
dosiahlo pôsobenie len určitého „pásu“ tkaniva,

9. ročník, číslo 1

ARDO

resp. len hĺbkovej dráhy k patologickému
tkanivu. Súčasné metódy dokážu patologické
tkanivo ožarovať len v mieste skutočnej lokality
tkaniva, čo si vyžaduje presnú diagnostickú
metódu. Takýmto príkladom „lokálnej“
rádioterapie je tzv. brachyterapia, ktorá spočíva
v chirurgickom umiestnení telieska (zdroju
ionizačného žiarenia) do blízkosti nádora. Táto
metóda prináša ďalšie výhody oproti využitiu
externého zdroja žiarenia- pacient je ožarovaný
kontinuálne, zdroj žiarenia vyžaruje väčšie dávky
z menšej vzdialenosti a keďže je zdroj žiarenia
zavedený do blízkosti nádora, lepšie rešpektuje
fyziologické pohyby okolitého tkaniva a ožaruje
zdravé tkanivo minimálne.
Súčasným trendom farmaceutických výskumov
je syntéza liečiv novej generácie, ktorá pôsobí
len v mieste žiadaného farmakologického efektu.
V praxi to znamená, že podané liečivo pôsobí len
na vybranú skupinu buniek, preto by nemalo
vyvolávať širšie spektrum nežiadúcich účinkov.
Spoluprácou s odborníkmi v oblasti imunológie,
genetiky a mikrobiológie je možné už dnes
vytvoriť „ideálne“ cytostatikum, ktoré dokáže
zastaviť rast a zničiť len poškodené bunky.
Existuje množstvo metód, veď už dnes dokážeme
génovou terapiou doživotne vyliečiť diabetes
mellitus prvého typu- je možné izolovať gén
zodpovedný za syntézu inzulínu, inkorporovať ho
do vírusu a ním „nakaziť“ pacienta. Tento vírus
po napadnutí pankreatickej bunky inkorporuje
svoj modifikovaný gén do genetického materiálu
a „naučí“ pankreas syntetizovať inzulín. Znie to
veľmi jednoducho, ale napriek komplikovanej
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metodike je už dnes táto terapia reálna. Je preto
možné vytvoriť biologické liečivá, ktoré dokážu
vyvolať fyziologickú smrť nádorovej bunky. Tieto
génové možnosti terapie malignít sú v plnom
vývoji a je otázkou času, resp. financií, kedy sa
dostanú do klinickej praxe.
Niektoré podobné metódy súvisiace s tzv.
monoklonálnymi protilátkami rozlišujúcimi
jedinečné znaky nádorovej bunky sa však už
dnes využívajú pri bežnej terapii niektorých
malignít. Napríklad malignity súvisiace s
kožou je možné „jednoducho“ liečiť tak, že
syntetizovaná monoklonálna protilátka proti
špecifickému receptoru nádorovej bunky
označená cytotoxickou, alebo rádioaktívnou
látkou sa naviaže na patologické tkanivo a všetky
nádorové bunky kože sa jednoducho zničia.
Skutočne existuje množstvo riešení, ktoré
využívame už desiatky rokov pri diagnostike
v príbuzných oboroch, ako je imunológia.
Problémom však ostávajú financie. Netreba si
zakrývať oči pred realitou- dnes dokáže veda aj
nemožné. Otázkou však ostáva, či bude etické, ak
moderné možnosti terapie, ktoré dnes vnímame
za dokonalé, budú prístupné len pre elitnú
skupinu ľudí, ktorá si bude schopná financovať
terapiu. V takomto prípade by platilo, že si
človek dokáže zdravie kúpiť za peniaze a ten,
kto peniaze nemá, bude závislý na „lacnejších“ a
starších terapeutických možnostiach.
Dávid Ferko
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VRÁTIŤ SA K NAŠIM KOREŇOM A K PRÍRODE?!

„Rakovina“ alebo správnejšie malígne nádorvé
ochorenia sú jednými z najzáludnejších ochorení
v súčasnosti a posledné roky môžeme sledovať
stúpajúci charakter ich výskytu nielen u ľudí,
ale aj u zvierat. Toto môže byť spôsobené či už
znečisteným životným prostredím, používaním
nebezpečných látok v poľnohospodárstve, zlou
životosprávou alebo u zvierat aj prenosom
rakovinových buniek z jedného zvieraťa na druhé
(Canine transmissible ventral sarcoma).
Mnoho ľudí sa pri liečbe nádorov rozhodlo
ísť cestou alternatívnej medicíny. Pojem
alternatívna liečba rozdelil ľudí na dva tábory.
Na jednej jeho strane sa nachádzajú tí, ktorí túto
myšlienku podporujú a na opačnej strane stoja
ľudia, ktorí volia konvenčnú formu liečby. Možno
je na čase vrátiť sa o pár rokov späť v čase a
čerpať múdrosť a cestu k zdraviu z našej Zeme.
Prvú časť článku by som venovala bylinkám,
ktoré kedysi slúžili ako jediná forma liečby.
Bohužiaľ neexistuje len jediná rastlina, ktorá
by liečila všetky choroby sveta. Pri liečbe alebo
prevencii nádorových ochorení používame
zväčša zmesi viacerých druhov rastlín. Tieto
sa užívajú v rôznych formách, ako sú mastičky,
tinktúry, výluhy, priama konzumácia. Medzi
rastliny brzdiace rast rakovinotvorných buniek
patria napríklad: lastovičník väčší, betonika
lekárska, imelo biele, nechtík lekársky, púpava
lekárska, veronika lekárska, Vicacora, palina
ročná, bazalka, ženšen, zamat amurský, ľubovník
bodkovaný.
Niektoré z nich sa vám pokúsim teraz priblížiť.
VICACORA (Uncaria tomentosa)
Táto popínavá rastlina pochádza z Amazonky
a môžete ju poznať aj pod názvom „mačací
8

pazúrik“. Z tejto rastliny sa spracováva len
vnútorná časť kôry. Má silne protirakovinové,
antioxidačné účinky a taktiež stimuluje imunitný
systém. Má pozitívny vplyv na nervový systém,
pôsobí veľmi očistne. Obsahuje množstvo
alkaloidov.
Z kôry tejto rastliny varíme 20-minútový odvar,
ktorý sa pije 3x denne.
ŽENŠEN PRAVÝ (Panax ginseng)
Ženšen je skvelá rastlina pri prevencii rakoviny,
infarktu či mŕtvici. Najdôležitejšími látkami,
ktoré obsahuje sú saponíny (ginsenozidy) či
polyacetylové zlúčeniny. Zvyšuje počet krviniek,
spomaľuje starnutie,
podporuje správne
fungovanie imunitného systému.
Z rastliny využívame čisto sušený koreň alebo z
neho pripravujeme čaj.
PESTREC MARIÁNSKY (Silybum marianum)
Nazývaný aj „ostropestrec“ poznáme ako
bodliak, ktorý sa u nás pestuje ako dekoratívna
rastlina. Využívame z neho prioritne semená.
Spomínam ho hlavne pre jeho detoxikačné a
posilňujúce účinky na pečeň, po liečbe rakoviny
liekmi a chemoterapiou.
Najväčší účinok má užívanie drvených semien.
Pozor, pri vysokej teplote sa mimo iného ničí aj
jeho účinná látka silymarín, preto sa neodporúča
pripravovať z neho čaj.
Pestrec mariánsky je veľmi vhodný aj pre
zvieratá.
PÚPAVA LEKÁRSKA (Taraxacum officinale)
Je to bylina známa svojimi žltými kvetmi, ktorú
vidieť od apríla do októbra takmer všade. Z
púpavy môžeme konzumovať všetky časti, no v
tejto súvislosti je najvhodnejší sušený koreň na
slnku, prípadne pri 50° teplote. Z koreňového
prášku/drte pripravujeme čaj. Tento prášok si
môžeme pokojne pridávať aj do smoothie a štiav.
Ak máte trochu voľného času, skvelou voľbou
je domáca výroba púpavového medu. Hlavnú
účinnú látku koreňa púpavy predstavujú horčiny,
triterpény, fytosteroly, zásobný polysacharid
inulín.
LASTOVIČNÍK VÄČŠÍ (Chelidonium majus L.)
Táto rastlina vyrastá do výšky jedného metra,
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kvitne žltými kvetmi a nájdeme ju rásť na vlhkých
miestach, ale aj pri chodníkoch a domoch.
Jej nadzemnú časť zbierame v rukaviciach,
najlepšie pred začiatkom kvitnutia. V celej
rastline sa nachádza oranžovo sfarbené mlieko,
ktoré obsahuje zmes alkaloidov (chelidonín,
chelerytrín, sanguisorbín, berberín a i.), ďalej
flavonoidy, saponíny, amíny a organické kyseli¬ny.
Výlučky natierame na kurie oká, bradavice a
má schopnosť zlikvidovať aj menej vyvinutý
zhubný nádor kože. Pozor pri dávkovaní, rastlina
je vo väčšom množstve jedovatá. Chelidonín
má analgetický účinok, utišuje bolesti a pôsobí
sedatívne.
Vňať sušíme v tieni, alebo v sušičke. Čaj z vňate
sa nevarí, sparí sa horúcou vodou.
ZAMAT AMURSKÝ (Phellodendron amurense
Rupr.)
Často používaný v čínskej medicíne. Rastie vo
východnej Ázii a liečivé zložky nachádzame
najmä na vnútornej strane kôry, ktorá sa suší.
Nachádzajú sa tu berberínové alkaloidy a
limonoidy, u ktorých sa potvrdil antikarcinogénny
účinok. Bráni taktiež fibróze, t.j. vzniku veľkého
počtu jaziev okolo nádoru.
Bylinky, ale ani zďaleka nie sú jedinou
formou alternatívnej medicíny. V našich
jedálničkoch sa čím ďalej, tým viac vyskytujú
nevhodné potraviny, ktoré organizmu nielenže
neposkytujú potrebné živiny, ale mu dokonca
škodia. Často skloňovaným pojmom v tejto sfére
sú antioxidanty. Sú to látky, ktoré pomáhajú
neutralizovať negatívne pôsobenie nadmernej
tvorby voľných radikálov.
OVOCIE A ZELENINA S VYSOKÝM OBSAHOM
KAROTÉNOV
Patrí sem tekvica, mrkva, žltá a červená paprika,
broskyne, rajčiny... Obsahujú antioxidant
lykopén, ktorý sa lepšie do tela vstrebáva po
tepelnom opracovaní. Nachádza sa hlavne v
rajčinách. Tento antioxidant má schopnosť
brzdiť rozvoj niektorých zhubných nádorových
ochorení, napr. rakoviny pľúc a prostaty.
OVOCIE BOHATÉ NA VITAMÍN C
Citrusové plody obsahujú veľa flavonoidov a
vitamínu C, ktorý má obranné vlastnosti. Vedecké
štúdie už naznačujú, že antioxidanty a iné účinné
látky v citrónoch, limetkách a pomarančoch
9. ročník, číslo 1

môžu výrazne znížiť riziko rakoviny pažeráka a
rakoviny prsníka.
LESNÉ PLODY
Zaraďujeme sem najmä čučoriedky, maliny,
černice alebo aj brusnice sa môžu pochváliť
množstvom antioxidantov. Majú vysoký podiel
vitamínu C, rôznych druhov zdravých polyfenolov
a antokyanov, ktoré sú spojené s prevenciou
závažných ochorení. Čučoriedky majú navyše
pterostilbén, v ktorom odborníci v laboratóriách
našli mnoho pozitívnych účinkov v prevencii
nádorových ochorení.
KAPUSTA A BROKOLICA
Tieto rastliny z čeľade kapustovitých obsahujú
špeciálne látky, ktoré stimulujú pečeňové
enzýmy potláčajúce karcinogénne látky.
KOZIE MLIEKO
Obsah tuku je síce v kozom mlieku vyšší ako
v kravskom, no obsahuje aj viac minerálov,
niektorých vitamínov (kyselina pantoténová
a nikotínová) a bielkovín. Kozí tuk v mlieku
priaznivo pôsobí pri kĺbových ochoreniach,
zlepšuje imunitný systém a celkovú kondíciu.
Veterinárni lekári sa zhodujú, že organizmus
kozy dokáže vytvárať účinné protilátky a veľmi
zriedkavo ochorie na rakovinu.
KOLOSTRUM
Kolostrum obsahuje imunoglobulíny, prirodzené
rastové faktory, minerály, vitamíny, laktoferín.
Práve laktoferín zohráva v najväčšiu rolu v boji s
rakovinou, pretože je schopný zastavovať alebo
spomaľovať rast metastáz.
REISHI (Ganoderma lucidum)
Sú to liečivé huby, ktoré sa vyskytujú v rôznych
variantách (červená, fialová, modrá, žltá, čierna
a biela), z nich najcennejšia je – pre terapeutické
účely – farba červená. V Japonsku a Číne je
dokonca schválená vládou ako prevencia a
podporná liečbanádorových ochorení a zaradená
do oficiálneho zoznamu liekov. Pravidelná
konzumácia podporuje tvorbu interferónov
(bielkovina ničiaca vírusy) a interleukínov
(cytokínov). Beta-glukány obsiahnuté v reishi
majú tiež protinádorové vlastnosti. Taktiež
znižuje úrovne cukru v krvi a má priaznivý vplyv
na zdravie prostaty.
KURKUMA
Mnohí z vás používajú kurkumu ako korenie bez
toho, aby vedeli o jej blahodarných účinkoch. Jej
9
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účinná zložka – kurkumín má silné protizápalové
a antioxidačné účinky a môže pomôcť
predchádzať malignicite na bunkovej úrovni.
ZELENÝ ČAJ
Zelený čaj sa môže pýšiť vysokým obsahom
polyfenolov. Tieto látky dodávajú čaju trpkú
chuť. Polyfenoly zastrešujú napríklad látky ako
flavonoidy, ktoré môžu likvidovať voľné kyslíkové
radikály, spevňovať cievy či viazať kovové ióny.
Zelený čaj obsahuje okolo 20 rôznych druhov
aminokyselín. Najdôležitejšou z nich je však L
– theanín. Tento v neposlednom rade posilňuje
imunitný systém, znižuje krvný tlak, zvyšuje
účinok niektorých liečiv používaných pri liečbe
nádorových ochorení a obmedzuje ich nežiaduce
vedľajšie účinky.
K alternatívnym cestám liečby zaraďujeme
aj homeopatiu, Ajurvédu, Čínsku medicínu,
alternatívnu farmakoterapiu, akupunktúru,
aromaterapiu, rôzne druhy cvičení a meditácii.
HOMEOPATIA
Je založená na použití minimálnych koncentrácii
liečiv, ktoré by mali v masívnych dávkach
vyvolávať efekt podobajúci sa liečenej chorobe.
Takže funguje na princípe spájania „podobného
s podobným“. Dnes máme k dispozícii viac ako
5 000 homeopatík. Homeopat nepoužíva žiadne
konvenčné prístroje a liečby sa stanovuje na
základe rozhovorov s klientom. Homeopaticky
je vraj možné odstrániť bloky v psychike, ktoré
k rakovine viedli, vedia sa podporiť postihnuté
orgány a pomôcť telu, aby lepšie znášalo
chemoterapiu a ožarovanie.
Pri homeopatii môžeme povedať, že našla široké
uplatnenie aj vo veterinárnej medicíne.
Je známych už mnoho prípadov, kde práve
takáto liečba bola úspešná. Čoraz častejšie sa
používa pri hospodárskych zvieratách, napríklad
pri liečbe mastitíd ale aj pri rôznych zdravotných
problémoch spoločenských zvierat.
Jedno z homeopatík, ktoré stoji za zmienku je
určite Theranekron. Ide o liečivo pripravené
z pavúka Tarantula cubensis. Jeho účinok
zmierňuje opuch, pomáha pri dermatologických
problémoch a zápaloch.
AKUPUNKTÚRA
Používa sa zvyčajne ako súčasť konvenčnej
liečby. Akupunktúra môže byť užitočná pri
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zmiernení nevoľností
spôsobenými
chemoterapiou. U ľudí s nádorovým
ochorením
môže
tiež pomôcť zmierniť
niektoré typy bolestí.
Využitie akupunktúry
u psov a mačiek
je najčastejšie pri
dysplázii bedrových
kĺbov
(DBK),
ochrnutí zadnej časti tela, končatín, krku,
tváre a močového mechúra, epilepsii, kožných
alergických problémoch a pri mnohých ďalších
ochoreniach. Pri koňoch sa využíva hlavne pri
poruchách pohybového aparátu s následnou
korekciou – odblokovaním a vyvážením
meridiánov. Podobne ako u psov aj u koní sú
najlepšie výsledky pri liečbe muskuloskeletálnych
a neurologických problémov.
AROMATERAPIA
Využíva liečivé účinky esenciálnych olejov a
ďalších aromatických rastlinných zložiek.
Liečivé oleje sa buď inhalujú pričom majú
pozitívny vplyv na dýchacie cesty alebo sa
rôzne riedené roztierajú na pokožku. Medzi
najpoužívanejšie patrí eukalyptový, levanduľový
a tea-tree olej.
Rôzne zmesi éterických olejov sa používajú
aj vo veterinárnej medicíne na upokojovanie
pacientov v stresovom vypätí.
AJURVÉDA
Ajurvéda je liečebný systém, ktorého korene
siahajú do Indie. Zakladá si na rovnováhe tela,
duše a mysle. Nelieči chorobu ale človeka.
Podľa Ajurvédy existuje 56 druhov nádorových
ochorení a neliečiteľný je iba zlomok z tohto
čísla.
V prvej fáze liečby sa podporuje imunita a
organizmus za pomoci zmeny stravy a nasadenia
charakteristických bylín. Druhá fáza liečby
spočíva vo vyrovnaní rovnováhy tela za pomocí
masáži pričom je telo vo fáze detoxikácie.
Ako posledný bod liečby sa pacient pokúša o
dosiahnutie dobrého duševného stavu.
Tak ako tieto alternatívne metódy majú účinok
v humánnej medicíne, tak môžu mať pozitívny
9. ročník, číslo 1
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účinok aj v liečbe zvierat. Táto téma však ešte nie
je dokonale prebádaná a preto pri voľbe takejto

liečby odporúčam konzultáciu s veterinárnym
lekárom.
Petra Rendvanská

Operení a chlpatí pasívni fajčiari

Všimla si si tú tehotnú s cigaretou? Ani mi
nehovor, radšej som sa tvárila, že ju nevidím.
Včera som bola s Janou na obede a bez najmenšej
hanby si zapálila rovno nad synovým kočíkom.
Mňa nezaujíma, že posedenie v reštaurácii bez
krabičky malboriek pre teba nie je to pravé
orechové. Nebudem kvôli tvojej závislosti
ohrozovať svoje zdravie...
Pri zadaní slovného spojenia pasívne fajčenie mi
doktor Google ponúkol nespočetné množstvo
článkov o rakovine, sivom zákale, astme a
pribúdajúcich alergiách u malých detí. Ale čo
naši domáci miláčikovia? Je naozaj dobrý nápad
mať svoju čivavu za parťáka pri rannej kávičke a
cigaretke?
V USA podľa štatistík ročne zomiera 50
000 ľudí kvôli pasívnemu fajčeniu. Mnohé
štúdie preukázali, že sekundárne fajčenie má
rovnaký vplyv na zdravie zvierat ako aj u ľudí.
U psov spôsobuje nádory pľúc, nosových a
paranazálnych dutín. U mačiek až dvojnásobne
zvyšuje pravdepodobnosť vzniku lymfómu.
Existuje dokonca zopár záznamov o výskyte
ochorení očí, kože, otráv nikotínom, alergií a
respiračných problémov u zvierat fajčiarov.
Niektoré plemená psov sú zároveň citlivejšie
na dym z cigariet. Brachycephalické psy sú
náchylné na nádory pľúc a dolichocephalické
9. ročník, číslo 1

na vznik tumoróznych zmien nosových dutín.
Ani akváriové rybičky nie sú v bezpečí, pretože
vzduchový filter nasáva do akvária aj nikotín.
Bohužiaľ problematika fajčenia a ochorení
domácich zvierat sa nevzťahuje iba na pasívne
vdychovanie cigaretového dymu. V angličtine
existuje pojem third-hand smoke (voľný
preklad: dym z tretej ruky). Indooroví fajčiari sa
ohradzujú tým, že predsa fajčia pri otvorenom
okne, alebo že hneď potom vyvetrajú. Robia
všetko preto, aby svojmu okoliu neškodili. Avšak
do skupiny third-hand smoke nepatrí iba aróma
nikotínu, ktorá zostáva v dome aj niekoľko dní po
bujarej oslave, poprípade zapáchajúci kabát po
návšteve baru. Cigaretový dym obsahuje okrem
nikotínu aj mikročiastočky, ktoré sa usádzajú na
všetkom v bezprostrednom okolí fajčiara. Morča
si kvôli tomu môže denne dopriať dávku týchto
látok pri obhryzovaní mreže klietky, andulky
pri ozobávaní sépiovej kosti, pes a mačka
dokonca transdermálne pri spaní v pelechoch.
Najvážnejšie sú prípady pojedania cigaretových
ohorkov, ktoré môžu vyústiť v ochorenia
gastrointestinálneho traktu. Vedci z University
San Diego pri jednom výskume odoberali vzorky
zo záclon, nábytku, stien, podláh a ovzdušia
bytov fajčiarov. Jeden muž si nezapálil pol roka a
v jeho obydlí sa škodlivé čiastočky z cigariet stále
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nachádzali.
Asi najrizikovejšou skupinou domácich zvierat sú
papagáje respektíve vtáky všeobecne. Nikotín sa
do ich organizmu absorbuje prekvapivo ľahko cez
perie a kožu. Stačí, keď sa im na pokožke vytvorí
súvislá vrstva, aby si začali na postihnutom
miestne vytrhávať perie. Dokonca obyčajné
posedenie na fajčiarovej neumytej ruke môže
vyústiť v sebapoškodzovanie, hlavne v oblasti
nôh. Okrem nádorových ochorení pľúc trpia aj
na pneumónie, ktoré môžu viesť až k úhynu.
Medzi ďalšie zdravotné problémy sekundárneho
fajčenia patrí aj znížený apetít, vomitus, salivácia
a respiračná paralýza. Vtáky majú všeobecne
veľmi citlivý respiračný systém. Baníci kedysi
využívali kanáriky v jaskyniach ako živé detektory
jedovatých plynov. Pretože uhynuli omnoho
skôr, než toxíny stihli ovplyvniť baníkov. To isté
môže postihnúť aj indoorového papagája, ak nie
je prenesený zo zafajčenej miestnosti na čerstvý
vzduch a adekvátne liečený.
V prípade pneumónie je dostačujúca liečba
antibiotikami a pri ďalších pridružených
ochoreniach sa navrhuje klinická hospitalizácia.
Operenému pacientovi je poskytnutá fluidná,
nutričná a oxygenová terapia. Aby nenastal
relaps ochorení, zviera sa po návrate domov
musí presunúť na miesto bez prítomnosti
second-hand a third-hand smoke. Doporučujú
sa aj vonkajšie voliéry, pretože separácia vtáka
v oddelenej miestnosti nie je dostačujúca, kvôli

Kazuistika

prísunu škodlivých látok pri každom otvorení
dverí. Samozrejme je nutné dôkladne očistiť celú
klietku, kŕmidlo, posedy a všetky hračky.
Podľa mňa, ako celoživotného nefajčiara, je
najlepšia rada nesiahať po cigaretách vôbec.
Dvadsaťosem percent fajčiarov z pokusnej
skupiny v USA, ktorým boli oznámené informácie
ohľadom negatívneho pôsobenia pasívneho
fajčenia u zvierat, nadobro odhodili cigarety
do prvého koša. Na záver budem citovať výrok
od Americkej spoločnosti pre prevenciu proti
krutosti na zvieratách (ASPCA). „Take it outside
when you are smoking!“ Vychutnávajte si
cigaretku vonku, nezabudnite si po nej umyť
ruky a prezliecť sa. Minimalizujete tak rôzne
zdravotné problémy vašich miláčikov. Aj vaša
mama bude rada, že jej konečne nesmrdia
záclony.
Zdroje:
https://www.tobaccoinaustralia.org.au/chapter4-secondhand/4-20-health-effects-secondhandsmoke-on-pets
https://healthypets.mercola.com/sites/
healthypets/archive/2009/09/17/how-cigarettesand-smoking-impact-your-pets-health.aspx
https://zvieratka.pravda.sk/magazin/zvieratka-apasivne-fajcenie-/10431-clanok.html
htt ps : / / w a g w a l k i n g . co m / b i r d /co n d i t i o n /
secondhand-smoke

Natália Stohlová

Pochovávanie zvierat kedysi a dnes
Cintoríny a pochovávanie spoločenských zvierat? Áno, a okrem toho aj ich kremácia, ktorá si u
nás postupne nachádza svoje miesto na trhu. Počas posledných rokov sa naši veterinári a ich
klientela stretávajú s novými službami, ktoré dorazili zo západu aj k nám. Je pochovávanie zvierat
iba civilizačným výstrelkom alebo splnením ľudských morálnych pohnútok, potreby preukázať úctu
odídenej zvieracej duši? Pre niektorých majiteľov nie je jednoduché utvoriť si ucelený názor, iní v
tom majú jasno. Poďme sa teda na tradíciu pochovávania niektorých zvierat pozrieť bližšie.
Psy: Spomenuté cintoríny pre zvieratá
nie sú novinkou posledných desaťročí. Z
archeologických nálezísk a kráľovských hrobiek
vieme, že mnoho zvierat bolo pochovávaných
s rovnakou dôležitosťou a úctou, aká bola
preukazovaná ich pánom. Boli to hlavne
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obľúbené kone, psy a mačky cisárov po celom
svete. Ale prvotná motivácia uložiť zviera do
hrobu pochádza ešte z čias neolitu. Okrem
pochovávania k ľuďom boli zvieratá aj rituálne
usmrcované ako obeta bohom, vyšším silám. Už
pôvodní obyvatelia v juhozápadnej časti Ameriky
9. ročník, číslo 1
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pochovávali psy s ľuďmi. Bolo to medzi rokmi
400 p.n.l. až 1100 nášho letopočtu. Predpokladá
sa, že psy boli obetovávané a následne vkladané
do hrobu ako spoločníci, ktorí ukážu ľudskej
duši správnu cestu na druhom svete. Ale
úplne najstarší psí cintorín, ak ho zaň môžeme
považovať, bol nájdený v meste Ashkelon v
Izraeli. Pochádza z obdobia 5. – 4. storočia
p.n.l., kedy nad mestom vládla Perzská ríša s jej
kultúrou a náboženstvom. Na tomto cintoríne
i v meste boli nájdené tisícky kostier psov,
predchodcov dnešného kanaánského plemena.
Zväčša sa jednalo o šteňatá. Padli za obetu tzv.
,,psiemu kultu“, ktorý vyznával psie sliny pre ich
liečebné účinky.
Mačky a iné: Nedá sa mi nespomenúť aj
mačky, ktorých uctievanie trvalo v starovekom
Egypte cez 3 tisíc rokov. Ako vieme, mačky tu
boli uctievané v podobe viacerých božstiev. Na
egyptskom nálezisku Beni Hasan bolo nájdených
viac než 200 tisíc mumifikovaných zvierat, pričom
z nich väčšinu tvorili práve mačky. Išlo hlavne
o miestne druhy ako mačku plavú (F. lybica),
močiarnu (F. chaus) a domácu (F. catus). Mačací
kult bol v Egyptskej ríši presadzovaný, pretože
bol dôležitý pre prosperitu jej ekonomiky. S
chovom mačiek a ich mumifikáciou sa totiž
udržiaval trh s potravinami, olejmi, voskom a
živicami slúžiacimi na balzamovanie. Ako vieme,
Egypťania nemali záľubu iba v mumifikácií
mačiek. V hrobkách sa našli mumifikované
mangusty, ibisy a paviány. Mumifikovali dokonca
aj modlivky, kultovo známych chrobákov
skarabeusov a piskory (piskor s príznačným
menom Crocidura religiosa).
Cintoríny a krematória: Sú určené pre tých
majiteľov, pre ktorých je dôležitá aj dôstojná
rozlúčka so svojím psom, mačkou alebo iným
blízkym zvieraťom. Nie je to novinka, moderné
cintoríny pre zvieratá vznikali už koncom 19.
storočia, napríklad v Londýne a Paríži. Na
9. ročník, číslo 1

najstaršom americkom cintoríne v štáte New
York je do dnešného dňa pochovaných cez 70
tisíc miláčikov. V súčasnosti môžeme ich počet
na celej planéte odhadovať na niekoľko stovák.
Počas uplynulých rokov sa aj na Slovensku
otvorilo niekoľko zvieracích cintorínov. Okrem
týchto registrovaných miest sa u nás nájde dopyt
aj po kremačných službách pre malé zvieratá.
Ponúkajú možnosť spopolniť uhynutého
spoločníka a popol si odniesť v pietnej (a pritom)
príjemne dizajnovej urničke alebo sklenenom
svietniku.
Kritika? Niekto by určite mohol namietať a
vravieť, že ak chceme našich miláčikov ešte aj
pochovávať, tak to jednoducho preháňame.
Ale! Posledné storočie v našej zemepisnej šírke
žijeme v nesmiernom blahobyte. Záujmy a
aktivity, kedysi vlastné iba najbohatším vrstvám
ľudí, si dnes môže dovoliť skoro každý z nás. K
nim oddávna patrí aj chov spoločenských a
exotických zvierat pre potešenie. Myslím si, že by
sme mali byť v prvom rade vďační za to, v akom
komforte žijeme a že je iba pozitívom ak takéto
služby vznikajú aj u nás a nachádzajú svoj dopyt.
Pre mnoho majiteľov je ich pes alebo mačka
bytosťou, členom rodiny, na ktorého by radi
spomínali ešte aj po jeho smrti. Pokiaľ sme boli
nútení utratiť pacienta a jeho majiteľ sa má rýchlo
a zdravo vyrovnať so stratou, čo pre niektorých
ľudí nie je vždy úplne jednoduché, tak práve
vtedy je naozaj veľkým rozdielom, či sa majiteľ
rozhodne nechať telo na stole u veterinára alebo
ho dokonca odnesie do anonymného prostredia
kafilérie. Môže si ho totiž aj pochovať alebo dať
spopolniť vďaka spomenutým službám. Tým
urobí so svojím niekdajším miláčikom akt, ktorý
v ľudskom srdci i myšlienkach zanecháva hrejivý
pocit a má pre mnohých z nás dôležitú hodnotu.
								
Filip Repta
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ROZHOVOR S MVDr. A. VALENČÁKOVOU, PhD.
Prinášame vám ďalší super rozhovor tentokrát s doktorkou Valenčákovou, úžasnou onkologičkou
pôsobiacou na našej univerzite. Ešte raz ďakujeme za poskytnutý rozhovor. Príjemné čítanie!
Ako sa vyvíjala Vaša cesta k onkológií? Ako ste
sa k nej dosali? Čím ste si museli prejsť?
V roku 2007, po ukončení štúdia na Univerzite
som sa prihlásila na PhD. štúdium na biochémiu
k doc. MVDr. Ladislavovi Vaškovi, CSc., avšak
doc. Vaško odišiel v septembri na lekársku
fakultu. Zhodou okolností som sa dozvedela,
že prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc. hľadá
tiež doktoranda, len by to bolo na chirurgiu.
Predstavila som sa mu, povedala som kto som,
že by som mala záujem byť jeho doktorandom.
Po úvodnom rozhovore bola jeho otázka, či viem
po anglicky a či by som mohla preložiť článok.
Samozrejme som ho preložila a po 2 týždňoch
na biochémií som sa ocitla na chirurgii. A hneď
som šla do kolobehu nie biochemických, ale
chirurgických záležitostí. Je to síce niečo úplne
iné, ale vždy som chcela popri PhD. štúdiu
robiť aj kliniku, čo sa mi vlastne splnilo. Už ako
študentka som sa chcela orientovať skôr klinicky
než predklinicky. A tak som sa pod vedením
svojho školiteľa, prof. Ledeckého, začala venovať
onkológii. Prešla som 3-mesačnou stážou
na všetkých úsekoch chirurgie, ako je príjem
pacientov, rádiológia alebo anesteziológia. Téma
mojej dizertačnej práce boli nádorové markery
u súk s nádorom mliečnej žľazy, špecialistom
bol prof. MVDr. Jaroslav Hajurka, PhD. Doteraz
nie sú tieto nádorové markery vo veterinárnej
medicíne tak využívané ako v humánnej
medicíne, kde málo invazívnou metódou vieme
stanoviť onkologické ochorenie. Potom prišla zo
zahraničia dcéra môjho školiteľa, MVDr. Katarína
Ledecká, PhD. a tá ma posunula o krok ďalej, aj
čo sa týka chemoterapie.
Čo Vás na tejto vede fascinuje najviac?
Ťažko povedať, čo ma fascinuje, ide o to, že títo
onkologickí pacienti s malígnym ochorením
končia fatálne, čo ma vždy veľmi mrzí. Navyše,
pri pravidelných návštevách si vytvorím s týmito
pacientmi určitý vzťah. Som rada, že im vieme
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aspoň trošku pomôcť, zmierniť príznaky, predlžiť
im aspoň o trošku život, no bohužiaľ, nikdy sa
nám nepodarí ich vyliečiť. Aj keď chirurgicky
odstránime primárny malígny nádor, skôr či
neskôr sa vytvoria metastázy niekde inde.
Čo pokladáte za svoj najväčší úspech?
V osobnom živote, pravdaže, že mám 2 zdravé
deti. Čo sa týka profesijného života je to, že
pokračujem v tom, čo ma baví, čo ma zaujíma,
o čom som snívala a čo som si zaumienila. A k
tomu som ešte na svojej ALMA MATER. Toto
je pre mňa veľký úspech, keďže vieme, že
súkromných veterinárnych lekárov je v tejto
dobe požehnane. Tu mám možnosť kariérneho
postupu, rozvíjania, prístupu k informáciám od
starších kolegov, ktorí vás ťahajú dopredu.
Rozhodli by ste sa opäť pri výbere univerzity
pre tú našu?
Určite áno. Prvotne som sa rozhodovala: buď
medicína alebo veterina. Priznám sa, že rok som
bola doma, i keď som bola prijatá do Čiech, ale
to na jadrovú chémiu. Zostala som teda doma a
venovala sa „prijímačkám“ na veterinu. Akonáhle
som zistila, že som prijatá, všetko opadlo a mala
som vyriešené. Neviem si predstaviť, že by
som bola na medicíne a pracovala s ľuďmi. Je
pravdou, že aj tu som v kontakte s ľuďmi, ale
máme zvieracieho pacienta a to je niečo úplne
iné. Toto mi viac sedí. Skúste si porovnať, keď k
vám príde staručký psík, stále je to psík, tam ten
vek až tak nevidíte, vidíte tie milé oči, tú lásku, čo
nám dávajú najavo, úplne inak, tým, že nevedia
rozprávať. Tu ma to nabíja, v humánnej medicíne
by ma to asi „vycicalo“.
Veterinárny lekár je lekár, netreba sa
dehonestovať, máme to aj v titule. V minulosti,
keď bol človek veterinárny lekár, to bol niekto,
to bola kapacita. Nemáme anatómiu rovnakú
ako humánni lekári, ale máme medzidruhové
rozdiely. Jediná nevýhoda je, že vyšetrovacie
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techniky, postupy nie sú na takej úrovni ako v
humánnej medicíne. Tiež je dôležité to, že my
na všetko musíme prísť, nám to pacient nepovie,
jedine kto nás vie trošku naviesť je majiteľ,
ale ani ten si nemusí všetky príznaky všimnúť,
alebo ich nepovažuje za dôležité. My sa musíme
vedieť pýtať. A druhá vec, čo nám pomáha sú
skúsenosti starších veterinárnych lekárov, ktorí
nám v tomto pomáhajú. U nás na chirurgii, ale
nielen tu, máme dobré medziľudské vzťahy,
pomáhame si, keď niečo nevieme alebo si nie
sme istí, ideme sa spýtať toho a tamtoho.
Pracujete teraz na nejakom konkrétnom
projekte? Ak, áno, viete ho priblížiť študentom?
Stále sme tlačení do toho, aby sme publikovali
a robili granty. Podala som grant aj tento rok,
no je to ťažšie, niekedy sa to nepodarí. Tohto
času riešime abdominálne nádory. Absolvovala
som pár konferencií, napríklad na tému
hepatokarcinómu pri psoch. Predisponovaní sú
skôr samci ako suky, kde je podobná etiológia
ako u ľudí.
Čo všetko musí správny onkológ spraviť, aby
odhalil nádor?
Tak samozrejme treba spraviť klinické vyšetrenie,
anamnézu, pýtať sa, pýtať sa a pýtať sa majiteľa,
no a potom už spomínaný onkologický protokol.
To znamená, že nejdeme hneď operovať, ale
urobíme predtým vyšetrenia ako RTG hrudníka,
vylúčenie alebo potvrdenie metastáz (vidíme ich
až od 2-3mm), USG brušnej dutiny, biochémia,
hematológia a EKG (väčšinou sú to totiž geriatrickí
pacienti). Pravdaže, keď mám toto v poriadku,
môžeme operovať. Ak sú viditeľné metastázy,
nie je humánne operovať takého pacienta. Tam
už nasadím paliatívnu terapiu. Pri tejto metóde
sme zaznamenali pri niektorých pacientoch aj
dlhšie obdobie prežívania pacienta ako popisuje
literatúra. Chemoterapia, vo všeobecnosti zabíja
nielen nádorové, ale aj zdravé bunky. Tiež v
praxi využívame cytológiu, aspiračnú alebo
neaspiračnú. Vzorky posielame tu na školu, na
oddelenie patologickej anatómie.
S čím sa stretávate najčastejšie, keď sa musí
majiteľ rozhodnúť medzi pokusom o predĺženie
života zvieraťa alebo eutanáziou?
9. ročník, číslo 1

Snažia sa bojovať, čo najviac sa dá, rovnako
aj ja som tohto názoru. Ale keď už vieme, že
sú prítomné metastázy, alebo že pacient je
v paraneoplastickom syndróme, odporučím
eutanáziu.
A čo ak majiteľ si aj tak dožaduje chirurgický
zákrok?
V takom prípade je to na vlastnú zodpovednosť
majiteľa a musí súhlasiť so všetkými rizikami
s daným chorobným stavom. Pár takýchto
prípadov sme už mali, a bohužiaľ, skončili tak,
že o týždeň ten psík uhynul aj tak. Tu si treba
uvedomiť, že u psov aj mačiek je skrátený celý
životný cyklus. Ak je u ľudí prežívateľnosť 5
rokov, u našich pacientov je to menej, pohybujúc
sa do 18-24 mesiacov.
Pamätáte sa na svojho prvého pacienta, ktorý
mal infaustnú diagnózu?
Áno, pamätám. Nie je to nič príjemné, ale zase
nemá zmysel ťahať majiteľa za motúziky alebo
mu klamať a častokrát aj tí majitelia vidia, že
to nevyzerá dobre. Tiež je dôležité im povedať,
že akonáhle zviera neprijíma potravu, nepije a
je apatické 2-3 dni, je humánnejšie ho radšej
eutanazovať a nemusia ho trápiť až do skonu,
alebo umierania v agonických kŕčoch. Sú aj takí
majitelia, ktorým je toto ťažko vysvetliť a zoberú
si svojho miláčika domov, no veľa krát k nám
prichádzajú pacienti už v stave agónie. Potom,
i keď už neskoro, si uvedomia, že to mohli riešiť
inak. Preto sa vlastne hovorí, že veterinárny
lekár je aj psychológom majiteľa.
Aké metódy liečby sa používajú v nemocnici
našej univerzity?
V onkologickej ambulancii (dvoj ambulancia), v
jednej časti podávame chemoterapiu, v ktorej je
majiteľ sám so psom, majiteľ musí byť chránený
(rúšku, čiapku, rukavice,...). Potom prechodom
cez čistú zónu sa dostaneme do druhej časti, kde
si pripravujem cytostatiká v laminárnom boxe.
Tohto času mám dvoch pacientov s
lymfosarkómom a snažíme sa im predlžovať
život, majitelia sú si vedomí prognózy. Využívam
u nich túto metódu, lebo mali tak zväčšené
submandibulárne uzliny, že hrozilo, že sa
zadusia. Vďaka nej sa uzliny zmenšili. Nádorové
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markery sú zvýšené, ak ide o nádorový proces.
Opačne to nefunguje, pretože zvýšené nádorové
markery neznamenajú okamžite nádorový
proces. Využívame aj alternatívnu liečbu, ako
sú Omega 3, 6, 9 mastné kyseliny, Reishi huby,
kolostrum, Alavis Sanicell, Theranekron (pavúči
jed - veterinárne homeopatikum). Paliatívnu
terapiu využívame u pacientov s nádorom
sleziny alebo pečene. Keď je útvar na slezine,
tak to vieme chirurgicky odstrániť, tam problém
nie je. Ale pokiaľ viem, že sú útvary aj na pečeni,
nemá zmysel otvárať pacienta a vyberať slezinu,
nič tým nevyriešime.
Iné metódy sú kryoterapia, imunoterapia.
Čo patrí k nádorový markerom?
Sú to najmä markery CA 15-3 (karcinómový
antigén) zvýšené pri karcinóme mliečnej
žľazy a CEA (karcinoembryonálny antigén) pri
nádoroch žľazového epitelu. Zvyšujú sa aj pri
hepatopatiách, pľúcnych ochoreniach, renálnych
poruchách či gravidite. Potom využívame marker
TPSA (tkanivový polypeptidový špecifický
antigén) pri rôznych karcinómoch perianálnych
žliaz. Samozrejme existuje mnoho ďalších.
Nevýhodou je, že je na to potrebné špecializované
laboratórium. Ja som vzorky dávala vyšetriť na
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny,
kde využívajú rádioindikátorovú metódu, ktorá
je najcitlivejšia.
Aká metóda je podľa Vás najlepšia pri liečbe
tohto ochorenia, čo sa týka metód používaných
vo svete?
CT (Computer Tomography, zobrazovacia
metóda, pri ktorej vidíme, akokoľvek veľkú
zmenu), radiačná terapia (u pacientov s
neoperovateľnými nádormi).
S akým nádorom sa stretávate najčastejšie?
U súk sú to nádory mliečnej žľazy, u samcov
perianálne nádory, nádory semenníkov, prostata,
pokiaľ nie sú kastrované, enormný je výskyt
nádorov kože a abdominálnych más. Stretávame
sa aj s postvakcinačným sarkómom u mačiek,
nádorom hematopoetického aparátu (leukémia,
lymfóm, mastocytóm). Zjednodušene, čo sa
vyskytuje u ľudí, to je aj v takej istej prevalencii
u psa, či mačky. Navyše, pes je veľmi dobrým
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onkologickým modelom aj pre humánnu
medicínu. Denno-denne mám nových a nových
pacientov. U veľkých plemien prevládajú
osteosarkómy. U bielosrstých plemien sú to
kožné nádory.
Zaujímavé prípady?
Raz som mala prípad akútnej leukémie, bol to 2-3
ročný staford. Mala som aj pacienta, rotvajler, u
ktorého došlo k zmene správania (anizokória,
nystagmus, vokalizácia, inkoordinovaný pohyb)
vplyvom vzniknutého nádoru na mozgu. Ďalší
majiteľ prišiel so svojím psom, ktorý mal malú
hrčku pod axilou (2x2 cm), bol úplne vitálny,
urobili sme RTG a USG a našli sme metastázy
v pľúcach a útvary na pečeni. Pacientovi sa do
2 týždňov tak zhoršil stav, že prišli majitelia na
eutanáziu.
Čo vám povedia majitelia, keď k vám prídu a
myslia si, že ich zvieratko má nádor?
Najčastejšie nájdu pri palpácii (mojkaní a
hladkaní) neznámy útvar, hrčku, čo je ten lepší
prípad. V horšom prípade prídu, keď nádor
praskne a dochádza ku krvácaniu, zapácha to,
má to výpotok. Niekedy prídu na Oddelenie
vnútorných chorôb aj s tým, že je pacient apatický,
hnačkuje, zvracia, trpí anorexiou. Vtedy sa
môže jednať už o pacienta s paraneoplastickým
syndrómom.
Čo je to paraneoplastický syndróm?
Predstavuje
symptómy
doprevádzajúce
nádorové ochorenie, ktoré priamo nesúvisí
s rastom primárneho ložiska, alebo so
vznikom či rastom metastáz. Je to vlastne
terminálne štádium onkologického ochorenia,
prejavujúceho sa metastázami, bolestivosťou,
kachexiou, zvýšenou produkciou hormónov
(erytropoetín, serotonín, ACTH, PTHrP), krvácavé
stavy, anémia. Tieto príznaky sú z dôvodu zmien
v produkcii cytokínov, metabolizme hormónov,
poškodenia imunitného systému.
Myslíte si, že existuje spojitosť medzi
domácnosťou, v ktorej je pes a samotným
psom, resp. s majiteľom a psom?
Áno, určite. Aj na konferencii o hepatokarcinóme
psov, sme mali taký príklad. Pes je permanentne
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v prostredí svojho majiteľa, dýcha spoločný
vzduch s majiteľom, olizuje rôzne predmety,
môže teda do seba dostať aj čiastočky z dymu po

cigaretách a mnoho ďalších. Na vzniku nádorov,
sa podieľa mnoho environmentálnych (krmivo,
cigarety, ťažké kovy), ale aj genetických faktorov.

Bŕŕŕŕŕŕ, prišla zima!!!

Milí čitatelia,
zima nám už udrela v plnej paráde, avšak
romantika v podobe večerného jemného
sneženia môže pre niekoho predstavovať boj o
samotný život. Klimatické podmienky sa každým
rokom menia a tak ako letá bývajú z roka na rok
horúcejšie, zimy bývajú tuhšie. Čo na to hovoria
zvieratá?
Zimná sezóna sa stáva pre mnohé druhy
kritickým obdobím a to z dôvodu nedostatku
potravy a tiež pre extrémny pokles teploty a
to najmä v nočných hodinách. To sa netýka iba
domácich zvierat, ale aj lesnej zveri a vtáctva.
Existujú však spôsoby ako zvieratám môžeme
pomôcť prečkať takúto krutú zimu.
Jednou z najznámejších možností je určite
prikrmovanie. V zimných mesiacoch je pastva
pre zver veľmi chudobná a tak sa aj samotní
poľovníci podieľajú na obohacovaní jedálneho
lístka pre lesných obyvateľov. Prikrmovanie však
nie je práca iba pre “strážcov lesa“, ale môžu
sa zapojiť aj ľudia žijúci vo väčších mestách. Je
tu možnosť výroby či kúpy rôznych kŕmidiel,
ktoré poslúžia nie len vtákom, ale napríklad aj
veveričkám. U voľne žijúcich mačiek či psov
by som zvolila kŕmenie aspoň dvakrát do dňa,
kvalitnejším krmivom.
9. ročník, číslo 1

Ďalším
veľmi
významným
faktorom je teplota. Nakoľko
prechodné obdobie z leta na
zimu bolo vcelku krátke a jeseň
bola veľmi teplá, zvieratá sa
môžu len ťažko pripraviť na
úder mrazov, pretože nemajú
zimnú podsadu. Často sa stáva,
že pouličné mačky primŕzajú
ku chodníkom, dokonca labute
na hladiny jazier. Vieme si teda
aspoň trochu predstaviť aká
veľká zima ich vonku skúša. Aj
tu však existuje spôsob ako by
sa ľudské ruky mohli pričiniť
na pomoci. Najideálnejšie by samozrejme
bolo prichýliť tieto zvieratá na zimu buď do
bytu/domu, prípadne aspoň do garáže, kde im
bude určite teplejšie ako vonku. Pokiaľ však
nemáme takúto možnosť, opäť sa dá pomôcť
jednoduchou kúpou či výrobou menších
prístreškov. Tie by sme mali ešte vybaviť dekami,
aby zviera nemuselo spať na studenej zemi. Tiež
netreba zabúdať, že mačky vyhľadávajú teplo
aj v motorových priestoroch. Preto ak chcete
predchádzať veľkému nešťastiu a prípadnej
výmene motora, ráno pred odchodom do práce
či školy otvorte kapotu, možno vás tam bude
čakať vianočné prekvapenie. Niekedy jemné
pobúchanie po kapote nemusí stačiť a preto
buďte prosím dôslední.
Tak ako každý rok, po období veľkého zhonu a
náhlenia sa za nepodstatným materializmom,
sa na chvíľu zastavme, poďakujme za to čo
máme, buďme k sebe dobrí a v novom roku
si želajme zdravie, pretože aj keď ho berieme
ako samozrejmosť, je to to najviac čo môžeme
dostať.
Za námet na článok ďakujem Petre Ivicovej
Spracovanie: Lenka Sárková
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1. Synonymum slova zhubný...
2. Znamienko môže predstavovať riziko vzniku zhubného nádoru kože zvaný...
3. Názov pre ohraničené lokálne zdurenie alebo nádor...
4. Zhubné ochorenie krvi, pri ktorom dochádza v kostnej dreni k množeniu najm
tajničkY
leukocytov...
5. Čím sa dokáže liečiť nádorové ochorenie?
A tajnička je tu 6.
opäť!
prinášame
až dve.
Pravidlá zostávajú
DymDokonca
tabakuvám
obsahuje
známy
karcinogén
zvaný... nezmenené, vyplňte a
správnu odpoveď
nám
pošlite
na
mail
ardouvlf@gmail.com.
Pozor
musia
byť obe zmenené
odpovede odoslané
7. Lieky, ktoré majú zastaviť rast alebo ničiť nádorovo
tkanivo sa nazýv
a správne. Pýtate sa prečo? Výhra bude tentokrát 13 kg balenie VetEssentials Canine Adult Large
8. Názov pre embryonálne založený nádor, ktorý je zložený z tkaniva normálne
Breed od firmy Hill‘s Pet Nutrition. Veľa šťastia!!!
nevyskytujúcom v danom mieste...
Tajnička č. 1:
9. Názov pre zhubný nádor vznikajúci z epitelu...
Ktorá zložka okrem
udržiavať
zdravé kĺby
a chrupavku?
10.chondroitínsulfátu
Umelé skráteniepomáha
ťažkého
smrteľného
stavu
vzniknuté z gréckeho spojenia d

1

7
8

1.
2.
3.
4.
		
5.
6.
7.
8.
		
9.
10.
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Synonymum slova zhubný...
Znamienko môže predstavovať riziko vzniku zhubného nádoru kože zvaný...
Názov pre ohraničené lokálne zdurenie alebo nádor...
Zhubné ochorenie krvi, pri ktorom dochádza v kostnej dreni k množeniu najmä nezrelých
leukocytov...
Čím sa dokáže liečiť nádorové ochorenie?
Dym tabaku obsahuje známy karcinogén zvaný...
Lieky, ktoré majú zastaviť rast alebo ničiť nádorovo zmenené tkanivo sa nazývajú...
Názov pre embryonálne založený nádor, ktorý je zložený z tkaniva normálne sa nevyskytujúcom
v danom mieste...
Názov pre zhubný nádor vznikajúci z epitelu...
Umelé skrátenie ťažkého smrteľného stavu vzniknuté z gréckeho spojenia dobrá smrť...

9. ročník, číslo 1

2. Agresívny zhubný nádor kostí pochádzajúci z primitívnych transformujúcich
mezenchymálnych buniek sa nazýva...
3. Vírusy spôsobujúce neregulované množenie nádorových buniek...
4. Ako nazývame zhubný nádor z hlienového tkaniva?
5. Nádor ústredného nervstva vychádzajúci z podporného nervového tkaniva moz
Tajnička č. 2:a miechy nesie názov...
Toxický metylxantín
derivát,
teobromín,
môže spôsobiť zvracanie, diarheu, náhly kolaps a smrť u psa
6. Dcérske
ložisko
nádoru...
a mačky. Ktorá bežne používaná potravina v domácnosti obsahuje tento pre psa a mačku toxický
7. Stav, kedy sa znovu objaví príznak choroby, ktorá bola liečebne zvládnutá...
komponent?
8. Nezhubný nádor pôvodom z buniek žľazového epitelu...

1

2
4
6

1.
2.
		
3.
4.
5.
		
6.
7.
8.

7

3
5

8

Kolorektálny karcinóm je nádor dvoch orgánov, jedným z nich je...
Agresívny zhubný nádor kostí pochádzajúci z primitívnych transformujúcich mezenchymálnych
buniek sa nazýva...
Vírusy spôsobujúce neregulované množenie nádorových buniek...
Ako nazývame zhubný nádor z hlienového tkaniva?
Nádor ústredného nervstva vychádzajúci z podporného nervového tkaniva mozgu a miechy
nesie názov...
Dcérske ložisko nádoru...
Stav, kedy sa znovu objaví príznak choroby, ktorá bola liečebne zvládnutá...
Nezhubný nádor pôvodom z buniek žľazového epitelu...

9. ročník, číslo 1
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