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né léčby. Klíčovou fází stentace průdušnice je volba vhodného průměru
a délky stentu. Endotracheální stenty
pak zavádíme pod kontrolou bronchoskopu a rtg.
Dr. Roman Nejez (Vetcentrum
Ostrava) ve své přednášce věnované
kazuistikám porovnával chirurgické
řešení kolapsu průdušnice (s použitím
extraluminálních prstenců) a zavádění
endotracheálních stentů. Tyto metody
je vhodné použít v případech, kdy
selhává medikamentózní terapie,
neboť jsou zatíženy vyšším procentem
pooperačních komplikací. Při současném výskytu bronchiálního kolapsu
lze předpokládat přetrvávání kašle i po
zákroku a tito pacienti mají horší prognózu. Medikamentózní terapie je pak
většinou doživotní. Naopak pokud je
hlavním problémem dyspnoe, stent
uvolní dynamickou obstrukci a tito
pacienti mají prognózu lepší.

Nedělní program chirurgické sekce
zaměřené na brachycefalický syndrom měl dvě části. V prvé části jsme
se zabývali brachycefalickým syndromem a ve druhé kolapsem průdušnice. Zaplněný sál, živá diskuse a ohlasy
kolegů byly důkazem, že tato problematika kolegy velice zajímala.
V úvodní přednášce Dr. Jan Hnízdo
(Animal Clinic, Praha) podrobně
popsal funkční a strukturální anomálie horních cest dýchacích u brachycefalických plemen, které jsou příčinou inspirační dušnosti často doprovázené dalšími nálezy (hypertermie,
zvracení, regurgitace atd.). Do brachycefalického syndromu (BS) se zahrnuje stenóza nozder, deformity dutiny
nosní, prodloužené měkké patro,
laryngeální chondromalacie, makroglosie a hypoplastická průdušnice. Ve
své druhé přednášce se dr. Hnízdo
zabýval chirugií nosu a měkkého
patra. Mimo jiné prezentoval také
relativně novou metodu palatoplasti-

Roman Nejez

V sobotu proběhly dva firemní odborné semináře
Dr. D. Sokolíček uvedl odborný
seminář společnosti MEVET a představil dva antiparazitární přípravky
nedávno uvedené na trh, pro kočky
Broadline a pro psy Nexgard.
Antiparazitikum BroadlineTM hubí
vnější a vnitřní parazity koček ve
formě roztoku pro nakapání na kůži
– spot-on. Žvýkací tableta pro psy
NexgardTM usmrcuje blechy a klíšťata po dobu jednoho měsíce (pěti
týdnů u blech). Dávkování těchto
léčiv, včetně účinné látky a doby
působení popsal podrobněji Dr. M.
Gojda v závěru semináře. V hlavní
části semináře společnosti MEVET
vystoupila Dr. Lucia Panáková, Dip.
ECVD, s přednáškou rozdíly v diagnostice alergie u psa a kočky.
V oblasti patogeneze připomněla
význam porušené kožní bariéry
u psa a člověka a shrnula studie
z této oblasti v posledních letech.
Upozornila na chybějící studie
z oblasti patogeneze alergie u koček.
Poukázala na známé alergie u koček
imunologického původu a porovnala je s aktuálními poznatky z humánní medicíny. Pomocí bohaté sbírky

902

klinických snímků z vlastní praxe
a snímků ze známých studií ozřejmila
klasické klinické příznaky atopické
dermatitidy/potravinové alergie
u psů a koček. U psů je klinická symptomatologie alergických onemocnění velmi typická a mnohé kožní
změny jsou téměř patognomické.
Klinické příznaky alergie u koček se
často prezentují pruritem na různých
místech těla, pruritem hlavy a krku,

symetrickou samoindukovanou alopecií nebo komplexem eozinofilního
granulomu. Žádná z uvedených prezentací není u koček pro alergie
patognomická. V závěru přednášky
se autorka krátce věnovala diagnostice alergických onemocnění u psů
a poukázala na úskalí diagnostiky
alergických onemocněni u koček,
uvedla výsledky intradermálních
testů u koček. V tabulce porovnala

Firemní prezentace společnosti MEVET, Dr. D. Sokolíček, Dr. L. Panáková, Dr. M. Gojda
(zleva doprava)

VETERINÁŘSTVÍ 11/2014

Informační servis

nejběžnější způsoby terapie alergických onemocněni psa a kočky
a jejich možné vedlejší účinky při
dlouhodobé aplikaci. Přítomní
posluchači byli po přednáškách
pozváni na oběd formou rautu.
Ve spolupráci s firmou Ad maiora
a Lyssetky.cz proběhla poutavá ortopedická přednáška. Přednášejícím byl
MVDr. Jan Čučka z veterinární kliniky
Zvířecí doktor v Kladně. V první sekci
byla diskutována nová technika řešení
problematiky ruptury předního křížového vazu metodou TTA. V úvodu byla
zmíněna biomechanika kolenního
kloubu a rozvoj patologie při ruptuře

LCCr. spolu s filozofií a vývojem titanového materiálu pro nové porézní
implantáty. Zajímavé bylo i detailní
porovnání s již používanými technikami a konfrontace těchto poznatků
s novou technikou porus TTA. V závěru první sekce měli účastníci možnost
si prohlédnout detailní provedení
zmiňované techniky na konkrétním
pacientovi. Druhá sekce posluchačům
demonstrovala využití miniinvazivních osteosyntéz v praxi. Velkou
pomocí při repozici fraktur je intraoperativní skeletální trakce. Ta byla prezentována díky speciálnímu stolu
a jednoduchým fixačním pomůckám.

Prezentace demonstrovala mnoho klinických případů a řešení různých typů
zlomenin a to vše miniinvazivním přístupem. Přednáška byla zakončena
pozvánkou na ortopedické praktické
kurzy konané začátkem března 2015.
Posterovou sekci prezentovali
Dr. M. Načeradská a Dr. P. Lány příspěvkem Odběr vzorků a diagnostika
dermatofytóz u praktických veterinárních lékařů v ČR a jejich kolegyně Dr.
J. Langerová, Dr. L. Bicanová odborným sdělením Use of cone beam CT
for objective assessment of boas.
red

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
je mi velkou ctí představit vám prostřednictvím časopisu Veterinářství
nově vzniklou onkologickou společnost fungující pod záštitou ČAVLMZ.
Naším primárním cílem je sjednotit
veterinární lékaře zajímající se onkologickou problematiku ve veterinární
medicíně. Chtěli bychom svou činností podpořit vzdělávání v oblasti
veterinární onkologie a přispívat
k udržování principů medicíny založené na diagnostických důkazech (tzv.
evidence-based medicine) a zároveň
standardizovat postupy v řešení jednotlivých onkologických případů.
Věříme, že zvýšením dostupnosti
informací o možnostech onkologické
diagnostiky a terapie a poskytnutím
ucelených postupů ostatním kolegům dokážeme zlepšovat úroveň
veterinární péče v naší zemi.
Nezanedbatelným aspektem naší činnosti je pořádání vzdělávacích akcí
a jednání s ostatními sekcemi ČAVLMZ
či dalšími organizacemi.
Onkologie je momentálně velmi
rychle a dynamicky se rozvíjejícím
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Co?

I. onkologický
9:00 - 9:45
kongres
Onkologické biomarkery:
poznám recidivu lymfomu
z krve?
Oto Huml, Vedilab Plzeň

10:00 - 10:45
Subtypy lymfomu:
k čemu je mi
vyšetření PARR
a průtoková
cytometrie?
Ondřej Škor,
Vetmeduni Wien

Generální partner ČAVLMZ

Kdy?
06.12.2014

Hlavní partner ČAVLMZ

Kde?
BRNO
VFU

Onkologická

společnost ČAVLMZ

Kdo?

11:00 - 11:45
Zlatý standard
diagnostiky lymfomu:
kdy je sůl nad zlato?
Ludmila Bicanová, Animal Clinic Praha,
Vethelp

13:00 - 13:45
CASE REPORTS: téma lymfom psů

PŘIHLÁŠKY:
onko_sekce@cavlmz.cz

14:00 - 14:45
Cytologie mízních uzlin:
co můžu čekat od klinického patologa?
Kristína Řeháková, Vethelp

15:00 - 15:45
Histopatologie lymfomu dle WHO:
akademický vrtoch či state of art?
Petr Fictum, VFU Brno

16:30 - 17:30

POPLATKY:
Členové ČAVLMZ
Nečlenové
Studenti

300,-Kč
800,-Kč
300,-Kč

Alimentární lymfom: i tohle?
Jakub Pfeifr, ABClinic Brno
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