
ajíãka ãervÛ jsou témûfi v‰ude:
i zcela nevinná procházka se mÛÏe
stát hotovou burzou kontaktÛ

s cizopasníky a jejich hostiteli. Kontakt
s infikovan˘mi psy, oãichávání ãerstv˘ch
psích hromádek a lovení hlodavcÛ a zvû-
fie – to jsou ãinnosti mimofiádnû bohaté
a plodné právû na ãervy.
Existují v‰ak i jiné cesty pfienosu: pfii-
ãinliv˘mi mezihostiteli fiady parazitÛ
jsou blechy a ostatní ektoparaziti. Nû-
které druhy ãervÛ dokonce ani nepotfie-
bují mezihostitele, aby se dostali do
organismu na‰eho psa. Jejich larvy se
jednodu‰e zavrtají a proniknou tak kÛÏí
psa (perkutánní infekce).

Oblí ãervi 
Mezi takzvané oblé ãervy (nematody) pat-
fií roupi, ‰krkavky a mûchovci a tenko-
hlavci. Oblí ãervi se zdrÏují pfiednostnû
v tenkém stfievu hostitele a dennû mohou

vyprodukovat aÏ 200 tisíc vajíãek.  Na-
padení organismu MùCHOVCI (Unci-
naria stenocephala) se projevuje vût‰inou

hubnutím zvífiete, chudokrevností a prÛ-
jmy. Tento parazit Ïijící v tenkém stfievu,
kde saje krev, bohuÏel pfiedstavuje nebez-
peãí také pro ãlovûka.
TotéÏ platí o ·KRKAVKÁCH (Toxacara
canis), které sv˘m vzhledem pfiipomínají
‰pagety. ·tûÀata napadená ‰krkavkami
vykazují jednoznaãné pfiíznaky: nafouklé
bfií‰ko, ka‰el a rachitidu.
TENKOHLAVEC (Trichuris vulpis) mÛÏe
dosahovat délky aÏ 7,5 centimetru a ãasto
vyvolává zánûty stfiev, hubnutí a rychlou
ztrátu sil psa. Na‰tûstí není známo, Ïe by
tento cizopasník pfiedstavoval také ne-
bezpeãí pro ãlovûka.

Tasemnice
Existuje celá fiada velmi rozdíln˘ch dru-
hÛ tasemnic. Nejroz‰ífienûj‰í jsou ãtyfii
z nich: Dipylidium caninum (tasemnice
psí), Echinococcus multilocularis (mû-
choÏil li‰ãí – malá tasemnice li‰ãí), Taenia
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spp. (tasemnice hrá‰ková) a Mesocestoi-
des spp. (tasemnice norãí).
DIPYLIDIUM CANINUM – TASEMNICE
PSÍ – je dlouhá zhruba pÛl metru a její
bûlavé ãlánky pfiipomínají zrnka r˘Ïe.
Jednotlivé ãlánky b˘vají nûkdy pfiilepeny
k trusu psa nebo k jeho srsti, a díky
tomu je diagnóza snaz‰í. Pfiíznaky napa-
dení tasemnicí mohou b˘t poruchy trá-
vení, silné svûdûní v okolí koneãníku
a hubnutí. Dipylidium caninum mÛÏe
ohrozit i ãlovûka.
MALÁ TASEMNICE LI·âÍ – MùCHOÎIL –
je z tasemnic pro ãlovûka nejnebezpeã-
nûj‰í. Osoby napadené tímto parazitem
trpí nezfiídka po‰kozením jaterní tkánû.
Nejmen‰í ze v‰ech tasemnic (v délce
zhruba 0,4 centimetru) Ïije pfieváÏnû
v tenkém stfievû li‰ek. Dospûlí ãervi
pomûrnû ãasto vypou‰tûjí koncové ãlánky
svého tûla a ty jsou pak vylouãeny z tûla
li‰ky spolu s trusem. Teoreticky se mohou
tyto aktivní koncové ãlánky tasemnic
nacházet na kefiích, hou‰tinách a lesních
plodech. âasto se stává, Ïe je pozfiou malí
hlodavci, ktefií opût slouÏí jako mezihos-
titel, dokud se nestanou obûtí nûkterého
ze psÛ, ktefií je rádi loví. Ti se pak také
nakazí a nákazu pfiená‰ejí dál. 
Pfiítomnost tûchto drobn˘ch tasemnic
zÛstává u psa ãasto velmi dlouho nepo-
zorována, protoÏe zpravidla probíhá bez
pfiíznakÛ.
TAENIA SPP. (TASEMNICE HRÁ·KOVÁ)
patfií ke skupinû ãervÛ, ktefií dorÛstají dél-
ky aÏ dva metry. Pfies svoji znaãnou veli-
kost zÛstávají pfiíslu‰níci skupiny Taenia
spp. & Co. rovnûÏ ãasto nepozorováni.
Infekce tímto cizopasníkem probíhají
vût‰inou bez pfiíznakÛ. Poruchy trávení,
hubnutí a neprÛchodnost stfiev pozoruje-
me jen vzácnû.
MESOCESTOIDES SPP. (TASEMNICE
NORâÍ) mÛÏe dorÛstat aÏ délky 2,50 met-
ru a rovnûÏ se zpoãátku chová pomûrnû
nenápadnû. Psi trpící silnou nákazou tím-
to cizopasníkem trpí ãasto nechuten-
stvím a mají jeÏatou a rozcuchanou srst.

S ãervy je lépe neÏertovat!
Zpoãátku pomûrnû nenápadn˘ prÛbûh
fiady nákaz stfievními cizopasníky v so-
bû skr˘vá velké nebezpeãí: pes vypadá
zdravû, tfiebaÏe jiÏ trpí pfiítomností
parazita. Majitel psa proto nevidí Ïádn˘
dÛvod, proã by mûl svého psa léãit, pro-
toÏe se u nûj neprojevují Ïádné pfiízna-
ky onemocnûní. 
To v‰ak je zaãátkem opravdové exploze
populace ãervÛ. Na jednu stranu trpí pes
neustále rostoucí koncentrací parazitÛ,
na druhou stranu roste také ohroÏení
Ïivotního prostfiedí ze strany psa. Za-

ãerven˘ pes je nebezpeãn˘m zdrojem
nákazy pro v‰echny ostatní psy a zvlá‰tû
pro dûti, které se stávají snadnou obûtí
ãervÛ ve svém okolí.
ZÛstává-li zaãervení psa po dlouhou
dobu nepov‰imnuté, rozvine se nakonec
silná nákaza tûmito cizopasníky prová-
zená typick˘mi pfiíznaky: ztrátou krve,
chudokrevností (anémií), ztrátou hmot-
nosti, zvracením, ‰patn˘m celkov˘m sta-
vem organismu, neprÛchodností stfiev
a ÏluãovodÛ. NejzávaÏnûj‰ím následkem
neléãené infekce stfievními cizopasníky
mÛÏe b˘t i smrt.

âervy se pustí do kaÏdého!
Îádn˘ majitel psa není pfied ãervy v bez-
peãí. Musíme si uvûdomit, Ïe kaÏd˘ pes se
pravidelnû dostává do kontaktu s vajíãky
ãervÛ a jejich larvami. Dokonce je‰tû
nenarozená ‰tûÀata jiÏ mohou b˘t infiko-
vána ãervy od své matky. âervi se do tûla
novorozen˘ch ‰tûÀat ãasto dostávají také
s matefisk˘m mlékem. Celkovû se pfiedpo-
kládá, Ïe zhruba osmdesát procent ‰tûÀat
je napadeno obl˘mi ãervy.
ProtoÏe odãervování pfiirozenû není
zamûfieno na léãbu silnû nakaÏen˘ch zví-
fiat, ale má pfiedev‰ím zabránit tomu, aby

do‰lo k silnému zaãervení psa, mûli by-
chom psa odãervovat velmi pravidelnû.
Za bûÏn˘ch okolností staãí psa odãervit
kaÏdé tfii mûsíce. Pokud v‰ak pes Ïije
v prostfiedí zv˘‰eného nebezpeãí nákazy
mûchoÏilem, je velmi rozumné odãervo-
vat psa preventivnû kaÏdé ãtyfii aÏ ‰est
t˘dnÛ. To platí zvlá‰tû o loveck˘ch
a ovãáck˘ch psech.
Dal‰ím dÛvodem opakovaného odãerve-
ní nebo odãervení mimo pfiedem stano-
ven˘ plán je cesta na dovolenou a silné
napadení blechami.

Jak funguje odãervovací kúra? 
Odãervovací prostfiedky obsahují úãinné
látky, jeÏ jsou schopny potírat v‰echna
v˘vojová stadia ãervÛ. Mají zabránit
v˘voji dospûlého pohlavnû zralého jedin-
ce, kter˘ klade vajíãka. Nûkteré prostfied-
ky na odãervení jsou zamûfieny na usmr-
cení urãité skupiny ãervÛ, jiné mají
‰irokospektrální úãinky a pÛsobí souãas-
nû proti obl˘m i ploch˘m ãervÛm.
O tom, kter˘ z prostfiedkÛ je v daném
pfiípadû pro odãervování nejvhodnûj‰í,
rozhodne zvûrolékafi. 
Podávání prostfiedkÛ na odãervení je
dnes velmi snadné. Odãervovací pro-
stfiedky existují jako pasty i v kapalné
podobû, podávají se psovi pfiímo do tla-
my nebo do krmiva a dávkování je velmi
pfiesné. Dávkování se fiídí podle celkové
hmotnosti psa. 
Prostfiedky na odãervení jsou dnes velmi
‰etrné a psi je dobfie sná‰ejí. Jsou vhodné
pro psy v‰ech plemen, kaÏdého vûku
(dokonce i ‰tûÀata je tfieba v prvních t˘d-
nech jejich Ïivota nûkolikrát odãervit!)
a bez obav je mÛÏeme podávat dokonce
i bfiezím a kojícím fenám. Met
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