
JAK ZBAVIT ·Tù≈ATA 
NATRVALO ·KRKAVEK? 
UÏ u druhého vrhu mám problémy s od-
ãervováním ‰tûÀat. Podávala jsem léky na
odãervení urãené pro ‰tûÀata (u kaÏdého
vrhu jiné), ale bez úspûchu. Pfii následují-
cím kontrolním odãervení jsou opût za-
ãervená. ·krkavek je ménû, ale opakovanû
se vyskytují. âím to je a ãím mám odãer-
vovat? B. Horáková, Pardubice

Domnûnka, Ïe pouÏitá léãiva proti ‰krkav-
kám byla neúãinná, je mylná. Vysvûtlení vy-
pl˘vá ze sloÏitého v˘vojového cyklu druhu
nejãastûji parazitujícího u psÛ – ‰krkavky
psí (Toxocara canis). Samice klade oploze-
ná vajíãka ve stfievû hostitele - psa. Ta se
dostávají do vnûj‰ího prostfiedí s trusem.
Podle teploty vzduchu a pfii vyhovující vlh-
kosti se v nich zpravidla za 9 aÏ 15 dní vy-
víjejí larvy schopné napadnout dal‰ího,
anebo i pÛvodního hostitele (hostitel se
mÛÏe nakazit opakovanû). Vajíãka obsahu-
jící tzv. invazní larvy se do organismu hos-
titele dostávají se zneãi‰tûnou potravou,
ale také napfiíklad pfii olizování tlapek, rÛz-
n˘ch pfiedmûtÛ apod. V trávicím traktu
hostitele se za pomoci trávicích ‰Èáv uvol-

Àují larvy z vajeãn˘ch obalÛ, provrtávají
se stfievní stûnou a krevním obûhem se ne-
chávají zanést do nejrÛznûj‰ích vnitfiních
orgánÛ, hlavnû do plic. V plicích se nûko-
likrát svlékají, pronikají stûnami krevních
vláseãnic do plicních sklípkÛ a s hlenem,
kter˘ je obklopuje, se dostávají do d˘cha-
cích cest. DráÏdí jejich sliznici a nutí tím
postiÏeného jedince ke ka‰li. Po vyka‰lání
se dostávají do dutiny ústní a jsou spo-
lknuty. A teprve nyní, kdyÏ se podruhé do-
staly do zaÏívacího ústrojí hostitele, do-
konãí svÛj v˘voj a mûní se v dospûlce
schopné dal‰ího rozmnoÏování.
Nûkdy, zejména u star‰ích zvífiat, se larvy,
které pronikly ze stfieva do krevního obûhu,
nechávají uná‰et proudem krve do nejrÛz-
nûj‰ích orgánÛ a pravdûpodobnû do nich
také aktivnû pronikají. V jin˘ch orgánech
neÏ v plicích v‰ak nemÛÏe v˘voj pokraão-
vat tak, jak bylo popsáno. Larvy, které
v nich zÛstávají, zvané tûlní, ale nehynou,
okolní tkáÀ je obklopí vazivov˘m obalem
a v jejich organismu probíhá látková v˘-
mûna. Velmi ãasto je tento druh parazitace
pfiíãinou alergick˘ch potíÏí hostitele. Za ur-
ãit˘ch okolností jsou v‰ak tûlní larvy také
schopny dal‰ího v˘voje. Tak je tomu v tûle
bfiezích fen. V jejich organismu stoupá
v období gravidity hladina pohlavních hor-
monÛ ze skupiny progesteronÛ, coÏ larvy
aktivuje, „probudí“. Opou‰tûjí cysty a ne-
chávají se krví zanést pfies placenty do or-
ganismÛ plodÛ. Dochází tak k transplacen-

tární nákaze je‰tû nenarozen˘ch ‰tûÀat
v matãinû dûloze. ·tûÀata se pak rodí jiÏ
zamofiená ‰krkavkami.
Larvy ‰krkavek, které se dostaly do orga-
nismu je‰tû nenarozen˘ch ‰tûÀat krevní
cestou, se usazují v plicích, svlékají se a po
narození ‰tûnûte dokonãí v˘‰e uveden˘m
zpÛsobem svÛj v˘voj v dospûlce. ProtoÏe
v˘voj, jímÏ se poslední larvální stadium
mûní v dospûlce, trvá 14 dní, je tfieba ‰tû-
Àata odãervit poprvé na ‰krkavky právû ve
vûku 14 dní. PÛsobí v‰ak pouze na ‰krkav-
ky, které se nacházejí ve stfievû hostitele
(‰tûnûte), nikoli na dal‰í larvy v plicích
nebo na larvy tûlní, tj. na extraintestinální
(mimo stfievo se nacházející) stadia cizo-
pasníka. Zplodiny látkové v˘mûny tûch ‰kr-
kavek, které Ïijí ve stfievû, se vstfiebávají
stfievní v˘stelkou do krevního obûhu, a to
je rozhodující pro dal‰í v˘voj larev v pli-
cích. Jakmile po odãervení poklesne kon-
centrace toxick˘ch zplodin metabolismu
dospûlcÛ v krvi, je to pro plicní larvy „upo-
zornûní“, Ïe stfievo hostitele je volné, Ïe
mohou dokonãit svÛj v˘voj, zmûnit se
v dospûlce a rozmnoÏovat se. Odãervením
se tedy aktivují dal‰í plicní larvy, které do-
sud ãekaly na svoji pfiíleÏitost. To se mÛÏe
opakovat i nûkolikrát po sobû, a proto se
zdá, Ïe antihelmintika nepÛsobí. Pravda
v‰ak je, Ïe jsou-li ‰tûÀata masivnû napa-
dená, opakovan˘m odãervením se postup-
nû zbavují cizopasníkÛ z plic. 
NitrodûloÏnímu napadení ‰tûÀat nezabrá-
ní ani obvykle doporuãované odãervení
fen v první polovinû bfiezosti. I u nich, jako
u v‰ech jin˘ch psÛ, pÛsobí anthelmintika
pouze na stadia intestinální (Ïijící ve stfie-
vû), nikoli na ta, která jsou mimo stfievo.
DÛleÏité a jedinû spolehlivé je proto opa-
kované odãervování mal˘ch ‰tûÀat ve ãtr-
náctidenním intervalu do té doby, neÏ jsou
‰krkavek skuteãnû prostá, a následné pra-
videlné odãervování v intervalu ãtyfi t˘dnÛ
do pÛl roku vûku a kaÏdé tfii mûsíce po
cel˘ dal‰í Ïivot psa. 

PSI OâURÁVAJÍ BYT
Máme 2 psy (amstaf – 8 let, pudl – 8 let).
Pfiítel se jich ujal, kdyÏ jim byly 4 roky. PÛ-
vodní majitel se o nû dostateãnû nesta-
ral, ãasto byl pryã a navíc se chystal pfie-
stûhovat. Bydleli tehdy v domû se zahra-
dou a mûli pfiístup kamkoliv. U nás v pa-
neláku zpoãátku dost vyvádûli, ale po-
stupnû se uklidnili. Ale dûlají nûco snad
je‰tû hor‰ího: oãurávají byt. Zaãal s tím
pudl (to uÏ kdyÏ bydleli v baráku), a pfiidal
se i amstaf. BohuÏel musíme zavírat
v‰echny místnosti v bytû, protoÏe uÏ byly
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zniãeny koberce atd. Byt stra‰nû zapá-
chá. Dokonce psÛm dáváme pfied od-
chodem pleny, ale sundávají si je a chá-
pu, Ïe jim vadí. Ale opravdu nevíme,
jak to jinak vyfie‰it. Nepomohla by kast-
race? Myslíte, Ïe jde o projev hierar-
chie? KdyÏ se obãas stalo, Ïe jsme ne-
na‰li louÏiãky, moc jsme je chválili, ale
oni nám to hned zase „vynahradili".
Ani zpÛsob krátk˘ch odchodÛ, kdy pes
nestihne znaãkovat a my ho pochválí-
me, nepomohl. Zkou‰eli jsme také je-
jich oblíbená místa stfiíkat rÛzn˘mi ãis-
ticími prostfiedky, ale oni si na‰li nová.
Psi jsou pravidelnû venãeni na dost
dlouh˘ch procházkách, a tak se mi ne-
zdá, Ïe by se nestihli vyãurat venku.
Kdyby to dûlali jen obãas, dalo by se to
vydrÏet, ale uÏ to trvá 4 roky a kaÏd˘
den uklízet kaluÏe moãi po celé pfiedsí-
ni je opravdu zniãující. Máme je moc
rádi, ale uÏ opravdu nevíme co dál. 

L. Alborová, Olomouc

V tomto pfiípadû není zcela jasné, zda jde
o znaãkování, nedostateãn˘ návyk k ãis-
totnosti, nebo zda psi moãí jen v nepfií-
tomnosti majitelÛ, coÏ by ukazovalo na
tzv. separaãní úzkost. Podle termínu „ka-
luÏe moãi" usuzuji nejspí‰e na druhou
moÏnost, nasvûdãuje tomu i pÛvod obou
psÛ a nezájem o jejich v˘chovu pfiedcho-
zím majitelem. BohuÏel problém trvá jiÏ
pfiíli‰ dlouho a není jisté, zda se takto
stafií psi nauãí respektovat to, co feny
a postupnû my lidé v‰tûpujeme mal˘m
‰tûÀatÛm: do pelí‰ku a jeho blízkého
okolí se nemoãí.
Doporuãila bych podobn˘ postup jako
u mal˘ch ‰tûÀat - vyvádût psy na vhod-
né místo (nejlépe tam, kde moãí i ostat-
ní psi z okolí) v tak krátk˘ch interva-
lech, aby se nestaãili pomoãit doma
(zaãít napfi. o víkendu, kdy je moÏnost
správnû odhadnout dobu). Intervaly se
pak postupnû prodluÏují o ãtvrthodinu,
pÛlhodinu atd. Venku pejsky chválit,
doma jejich moãení ignorovat, neuklí-
zet pfied nimi.
Pokud psi moãí, jen kdyÏ jsou sami
doma, a pomoãí se velice brzy po va‰em
odchodu, trpí zfiejmû strachem z osamû-
ní, a to je v pfiípadû dvojice psÛ váÏn˘
problém. Tato porucha se tûÏko odstra-

Àuje i u jednotlivce, se dvûma psy to
bude obzvlá‰È tûÏké a asi se to neobejde
bez lékÛ, které zmírÀují strach a usnad-
Àují nácvik. Ten spoãívá v postupném
pfiivykání psÛ na to, Ïe si jich po urãitou
dobu doma nikdo nev‰ímá, v druhém
stupni se psi oddûlí od majitelÛ mfiíÏí
nebo se uváÏou tak, aby byli s majitelem
jen ve vizuálním, nikoli fyzickém kontak-
tu. Tfietím stupnûm je zavfiení psÛ v jiné
místnosti bytu a posledním, ke kterému
se pfiistupuje, aÏ kdyÏ psi v‰echny pfied-
chozí stupnû zvládli, je postupné opou-
‰tûní bytu 
na stále del‰í dobu, ale jen tak dlouhou,
jakou jsou psi schopni tolerovat.
Ani v pfiípadû, Ïe jde o znaãkování,
není pomoc snadná. Zatímco u jednot-
livce je kastrace prvním opatfiením,
u dvou psÛ – samcÛ by mohla zpÛsobit
naru‰ení hierarchie a následné ‰arvát-
ky. Pokud zvolíte kastraci, doporuãuji
vykastrovat nejprve toho psa, kter˘
zaujímá podfiízené místo. Vzhledem
k tomu, Ïe u osmilet˘ch psÛ se dá
pfiedpokládat i fiada zdravotních pfiíãin
tohoto neÏádoucího chování, doporu-
ãuji v první fiadû dÛkladné klinické vy-
‰etfiení k vylouãení pfiedev‰ím diabetu
ãi onemocnûní ledvin a dolních moão-
v˘ch cest a poté podrobné behaviorál-
ní vy‰etfiení. Pfied podáním lékÛ ãi
kastrací je tfieba udûlat v‰e pro odha-
lení pfiíãiny tohoto jevu.

SVùT PSÒ 4/06 75

NA·E PORADNA
Fo

to
 a

rc
hi

v 
re

da
kc

e

Va‰e dotazy t˘kající se psÛ 
zasílejte na adresu redakce 
a obálku oznaãte heslem „Poradna“.
Ty nejzajímavûj‰í zvefiejníme.

Odpovídá 
MVDr. Hana Îertová 
Etologická poradna, 
rozbor a fie‰ení neÏádoucího
chování psÛ a koãek
e-mail: poruchy@chovani.info
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Psi v Thajsku jsou 
nosiãi ptaãí chfiipky

V souvislosti s virem H5N1, takzvanou ptaãí
chfiipkou neboli „avian flu“, se jako o nosiãích
a pfiena‰eãích viru doposud hovofiilo v˘hradnû
o divoce Ïijícím ptactvu a domácí drÛbeÏi. Únoro-
vé ãíslo ãasopisu NATURE v‰ak pfiiná‰í mimofiád-
nû znepokojivou zprávu: v mnoha vesnicích Thaj-
ska mohou b˘t virem H5N1 nakaÏeni i psi a koãky. 

Vûdci National Institute of Animal Health
v Bangkoku nyní zji‰Èují, zda tito masoÏravci mo-
hou onemocnûní ‰ífiit dál. V̆ zkumn˘ t˘m pod ve-
dením virologa Sudarata Damrongwatanapokina
provedl v loÀském roce testy na 629 venkovsk˘ch
psech a 111 koãkách v distriktu Suphan Buri ve
stfiedním Thajsku. Z tohoto zkoumaného vzorku
mûlo 160 psÛ a 8 koãek vytvofieny protilátky na vi-
rus H5N1, coÏ znamená, Ïe jím byli v minulosti in-
fikováni.  Tímto poãtem je velmi znepokojen Al-
bert Osterhaus, virolog z Erasmovy university
v Rotterdamu. Na Chulalongkorn University
v Bangkoku jiÏ byl izolován virus z jednoho z na-
kaÏen˘ch psÛ.

Vûdci mûli jiÏ dfiíve podezfiení, Ïe virem mo-
hou b˘t nakaÏeny koãkovité ‰elmy vãetnû tygrÛ,
ale nyní jde o první vûdeckou studii, která tuto
skuteãnost potvrzuje. Hlavní otázkou, která nyní
vûdce znepokojuje, je, zda mohou infekci dále ‰ífiit.
Albert Osterhaus vyvíjí tlak na úfiedníky FAO (UN
Food and Agricultural Organization) a World Or-
ganisation for Animal Health, aby dÛslednû sle-
dovali moÏn˘ v˘skyt viru H5N1 u psÛ, koãek a dal-
‰ích masoÏravcÛ. Podle jeho názoru jsou suspekt-
ní v‰ichni masoÏravci. Nejde jen o planou nebo
pfiehnanou obavu: OsterhausÛv v˘zkumn˘ t˘m
nejen odhalil zasaÏení virem H5N1 a následné pfií-
pady úmrtí u koãek, ale to, Ïe mohou pfiená‰et vi-
rus na dal‰í koãky. V lednu pak zvefiejnil zprávu,
podle níÏ zjistili virus ptaãí chfiipky ve v˘kalech
i slinách infikovan˘ch koãek; to vede k obavám, Ïe
jej také mohou ‰ífiit.

Mluvãí Svûtové zdravotnické organizace
(WHO) M. Chengová je ve vyjádfiení zatím zdr-
Ïenlivá s tím, Ïe mechanismus pfienosu viru na
ãlovûka není doposud plnû objasnûn, ani to, jak
dalece se na nûm mohou podílet jiná zvífiata neÏ
drÛbeÏ. Podle FAO nebyl zatím zaznamenán Ïádn˘
pfiípad pfienosu viru H5N1 ze psa na ãlovûka. Vy-
sok˘ úfiedník FAO Juan Lubroth vyjádfiil v této
souvislosti pfiesvûdãení, Ïe riziko pfienosu není vel-
ké; zároveÀ v‰ak pfiipustil, Ïe souãasná nemoÏnost
sledovat i tuto oblast z dÛvodu omezen˘ch pro-
stfiedkÛ se v budoucnu mÛÏe ukázat jako chyba.

(podle zahraniãních pramenÛ M. Císafiovsk˘)
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