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Příznaky

Štěňata RR s PP v České republice jsou ještě 
u chovatele podrobené odborné prohlídce porad-
cem chovu a všechny štěňata s PP by měli v rámci 
vakcinace a čipování podstoupit i prohlídku vete-
rinární, při kterých je drtivá většina DS odhalena. 
Sám zkušený chovatel pozná většinu DS již těsně 
po narození štěňat a podle rozsahu a zdravotního 
stavu štěněte se rozhodne, jak bude danou skuteč-
nost řešit. K Vám se bez Vašeho vědomí štěně s DS 
téměř nemá šanci dostat. 
DS se většinou chová jako vazivová spojka mezi 
povrchem kůže vedoucí směrem k páteři. Po dů-
kladné prohlídce je obvykle možné identifkovat 
vstup do kůže, který vypadá jako černá tečka pod 
kterou pak lze nahmatat onen vazivový proužek. 
Další příznaky se mohou lišit od takových, kde o DS 
krom pohmatu netušíte, přes nenápadný výtok 
až po �ormaci abscesů. U dermoidů vedoucích až 
do páteřního kanálu hrozí závažné neurologické 
poruchy. 

Co to vlasně je

Tento de�ekt se může objevit kdekoliv v oblasti 
trupu, ale nejčastěji postihuje krční páteř. Tento 
problém byl poprvé popsán právě u rhodéského 
ridgebacka a naše plemeno je ním taky nejvíc 
zatíženo. Jelikož se jedná o dědičnou vadu, jedinci 
s DS nejsou používáni v ofciálním chovu.
Podle toho, jak je tato vchlípenina, kterou si mů-
žeme představit jako tenounký kanálek, hluboká, 
rozlišujeme několik typů DS.

Typ I:  Vchlípenina jde podkožím a celým svalem 
a k vazu je přichycené samotné  
dno vchlípeniny.

Typ II:  Dno vchlípeniny sahá přes podkoží až 
do svalu, k vazu je připojeno fbrózní 
spojkou, jakoby provázkem, který fxuje dno 
vchlípeniny k tomuto vazu.

Typ III: Dno vchlípeniny sahá jen do podkoží.
Typ IV: Vchlípenina prochází podkožím, svalem, va-

zem a dno vchlípeniny je přichyceno k obalu 
míchy (dura mater).

Typ V: Zde už nejde o vchlípeninu ve �ormě kanál-
ku, ale o prostou cystu

Diagnostika

Při podezření na DS u vašeho psa je nezbytné 
navštívit veterinárního lékaře, který určí diagnózu 
pomocí pohmatu a následně provede vyšetření 
na RTG s kontrastní látkou, která pomůže zjistit 
rozsah DS. Ideální je vyšetřeni na CT nebo MRI, ty 
se provádějí na specializovaných pracovištích, kde 
je následně možné DS řešit.

Dermoid sinus 
Z D R A V Í

Dermoid sinus nebo taky dermoidní cysta 
je tubulární defekt kůže, který se vytváří 
během embryonálního vývoje štěňátka 
nekompletním oddělením tkáně kožní 
od tkáně nervové. 
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Léčba

Léčba DS spočívá v jeho chirurgickém odstranění. To by měl pro-
vádět zkušený chirurg nebo neurochirurg vzhledem k možnosti, že 
bude nutné vstoupit do páteřního kanálu až k míše.

Vyhlídky pacienta po úspěšném odstranění DS jsou velmi dobré 
v případech, kde ještě nebyly zaznamenány neurologické obtíže. 
U těchto pacientů je zvýšené riziko komplikací při zákroku a přetr-
vání potíží i po operaci, které můžou zahrnovat chronické bolesti či 
neurologické defcity chůze.

Případ z veterinární praxe

Před rokem mě moje kamarádka požádala o radu s výběrem 
štěňátka RR. Moje rada zněla, aby si hlavně si vybrala štěně po po-
hodových a zdravých rodičích, od zkušeného chovatele ridgebacků 
s PP. Nejsem žádný „rasista“, ale dobře jsem věděla, proč jí to radím. 
Z jejich úst zazněl klasický argument, že nechtějí psa na výstavy, ale 
parťáka do rodiny. Na průkazu původu nezáleží! 

 Doporučila jsem ji teda ptát se po štěňátku s PP bez výstavních 
a chovatelských předpokladů – tzv. nestandardní štěně. Cena tako-
vého štěněte je srovnatelná s „bezpapírákem“, ale pořád s nějakou 
zárukou známých předků, odchovu a zdraví pejska. Jelikož poptávka 
po takových štěňátkách je docela vysoká, kamarádka podlehla 
inzerátu typu „prodám vymazlené štěňátka bez PP po rodičích s PP“ 
a pořídila štěně bez PP. Rok se s rokem sešel a milá �enečka se 
ocitla u mě na operačním stole. Diagnóza? Dermoid sinus! DS u ní 
vypadal jako malá nenápadná tečka na krku, kamarádka dokon-
ce váhala, jestli je nutné ho odstranit, ale po tom, co z něj začala 
vytékat tekutina došla ke stejnému názoru a dohodly jsme se, že 
nebudeme riskovat komplikace a DS odstraníme. Malá tečka se 
pod úrovní kůže změnila v rozsáhlý tunel s vazivovými „chapadly“ 
do okolité tkáně, útvar byl plný chlupů a kožního mazu a jevil známky 
počínajícího zánětu. Vedl až na plochu druhého krčního obratle, kde 
díkybohu končil a nepokračoval do oblasti míchy. Mnoho pacientů, 
ale takové štěstí nemá a DS zasahuje až na míšní obaly a míchu 
a způsobuje závažné neurologické potíže často končící smrtí. Fenka 
se naštěstí po zákroku zotavila dobře. 

Majitelé za operaci zaplatili cenu dalšího ridgebacka, nemluvě o stre-
su pro ně i pro pejska. 
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