
Pozor na otočení žaludku u psů 
 
Po krmení by pes měl zůstat v klidu. Žádné cvičení nebo namáhavý pohyb. Tyto věty už 
pravděpodobně slyšel každý chovatel, upozornění vychází z rizika přetočení žaludku, 
takzvané „torze“. Toto onemocnění v podobě dilatace a otočení žaludku kolem své podélné 
osy znamená především u velkých plemen velké nebezpečí, které ohrožuje život zvířete. 
Nejčastěji se s torzí setkáváme přibližně několik desítek minut po večerním krmení. Pokud si 
majitel všimne neobvyklého chování v podobě slinění, rozkročeného postoje hrudních 
končetin, nemožnosti zvracet a silně zvětšené dutiny břišní je potřeba neprodleně vyhledat 
pomoc. 
 
Co vlastně výraz torze žaludku znamená? Žaludek se v určitém okamžiku přetočí podél své 
osy o 180 až 360 stupňů a tím se uzavře vstup do jícnu. Ze žaludku nemůže proto odcházet 
vzniklý plyn, který tak vytváří tlak na okolní orgány v dutině břišní. Dochází ke stlačení 
velkých břišních cév a tím je zhoršen zpětný návrat krve z pánevních končetin směrem 
k srdci. Omezena je také funkce bránice při dýchacích pohybech (viz obrázek). Pacient 
nemůže normálně dýchat a vzniká začarovaný kruh, situace se většinou dramaticky zhoršuje 
už během několika málo minut. Když je žaludek nafouknutý, nebo-li dilatován plynem, 
neprokrvuje se jeho vlastní stěna a při časové prodlevě může dojít k odumření.  
Léčba musí být proto zahájena okamžitě. Velkou úlevu poskytne prostá „trokarizace“, což je 
vypuštění nahromaděného plynu pomocí injekčních jehel přes břišní stěnu. Velmi důležitý je 
také výplach žaludečního obsahu pomocí gumové sondy. Takto se z žaludku odstraňují 
rozpuštěné i nerozpuštěné granule. Pokud pacient sežral  větší kusy masa či dokonce spolkl 
nestravitelné předměty, je sondáž neúspěšná. Postižený pes měl by dostat velké množství 
infuzních roztoků pro kompenzaci vzniklého orgánového šoku. Pokud se sondáží podaří 
obsah evakuovat a dojde k navrácení žaludku do původní pozice, což lze zjistit 
rentgenologicky, není nutné takového pacienta ihned operovat.  
 
V opačném případně musí veterinární lékař stabilizovat pacientův šokový stav a provést 
chirurgický zákrok. Chirurg vrátí otočený žaludek zpět do jeho fyziologické polohy a provede 
takzvanou „gastropexi“, tedy přišije stěnu žaludku ke stěně dutiny břišní. Tímto lze efektivně 
zabránit dalšímu rotačnímu pohybu žaludku někdy v budoucnosti. Preventivní fixaci lze také 
provést jako součást jiné břišní operace, například kastrace. Jako chovatelská preventivní 
opatření lze například uvést rozdělení denní krmné dávky na dvě části a krmit menší množství 
granulí ráno a večer.  
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