
kazuje se v‰ak, Ïe ani pravidelné
podávání ‰irkospektrálních anti-
helmintik, tedy pfiípravkÛ zasahu-

jících více parazitÛ najednou, neposkytu-
je jistotu. Ba co víc, jejich podávání
v pfiípadû, Ïe pes napaden není, jen zby-
teãnû zatûÏuje organismus i penûÏenku.

S parazity je opravdu potíÏ 
RNDr. Jifií Hübner z katedry mikrobio-
logie IPVZ uvádí, Ïe kaÏd˘ pes, kter˘
není vhodnû odãervován, mÛÏe ‰ífiit jiÏ
od ‰tûnûcího vûku vajíãka ‰krkavek
v‰ude, kam má pfiístup, a to v mnoÏ-
ství 10 aÏ 15 000 na 1 gram trusu.
K nakaÏení ãlovûka larvální toxokaró-
zou orálním pfienosem (jinak je pfienos
prakticky vylouãen˘) postaãuje mnoÏ-
ství vût‰í neÏ 200 vajíãek, nûkdy v‰ak

uÏ pouhá stovka. Podle prof. MVDr.
Vlasty Svobodové, CSc., je ‰krkavkami

napadeno aÏ 90 procent ‰tûÀat a mla-
d˘ch psÛ.

V posledních letech se v˘skytem vnitfi-
ních parazitÛ u psÛ a koãek zab˘valo
nûkolik v˘zkumÛ a studií. Jejich v˘sledky
jsou znepokojivé, ale v nûkter˘ch bodech
i pfiekvapivé. Podle zji‰tûní IPVZ je para-
zity nakaÏeno asi 10 aÏ 12 procent psÛ,
u koãek je ãíslo je‰tû vy‰‰í, dokonce aÏ 50
procent. Studie âeské zemûdûlské univer-
zity popisuje aÏ u 41procent psÛ s nízkou
péãí chovatelÛ pozitivní parazitologick˘
nález. Pfii vy‰etfiení 2223 praÏsk˘ch psÛ
bylo zji‰tûno 259 pozitivních na vnitfiní
parazity (11,65 procent). Nûkteré studie
hovofií o poãtu více neÏ dvojnásobném.
Nejãastûji zastoupen˘m parazitem je ‰kr-
kavka Toxocara canis. 
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Na parazity s rozumem
Jste odpovûdn˘ majitel psa a podáváte mu kaÏdé tfii mûsíce nûkter˘ z mnoha pfiípravkÛ
proti parazitÛm s pocitem, Ïe vá‰ pes, vy a va‰e dûti jsou „za vodou“. Víte pfiece, Ïe
mnozí z parazitÛ jsou nebezpeãní nejen pro zdraví psa a koãky, ale právû tfii z nejãastûji
se vyskytujících – ‰krkavky, tasemnice a mûchovci – jsou pfienosní i na ãlovûka.

Odborníci varují:
dochází k pfiíli‰ obecné a ãasto
neuváÏené aplikací antiparazitik
● u ãtvrtiny pravidelnû
odãervovan˘ch psÛ je vy‰etfiení 
na cizopasníky pozitivní
● v˘skyt endoparazitÛ u psÛ a koãek
nemusí b˘t doprovázen Ïádn˘mi
klinick˘mi pfiíznaky a je ãast˘
i u zvífiat, kter˘m byla preventivnû
podávána antihelmintika podle
doporuãovan˘ch schémat
● 81 procent psÛ a koãek 
nebylo nikdy vy‰etfieno na 
pfiítomnost vnitfiních parazitÛ 

KaÏd˘ ‰est˘ ãlovûk 
se uÏ nûkdy setkal
s infekcí ‰krkavkami

U
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Ani ãísla zji‰tûná s0roepidemiologick˘m
prÛzkumem zdravé populace lidí nejsou
nízká: kaÏd˘ ‰est˘ ãlovûk se uÏ nûkdy set-
kal s infekcí ‰krkavkami, v nûkter˘ch
oblastech s pfiíhodnûj‰ím klimatem, tedy
v teplej‰ím a vlhãím jako je napfiíklad na
Kolínsku, dosahuje aÏ 36 procent.

Prevence neznamená 
jen podání léku
MVDr. Jifií Klime‰, CSc., z 1. interní klini-
ky FVL VFU Brno pfied ãasem uvedl
v odborné stati o chronick˘ch prÛjmech
psÛ, Ïe zásadní v˘znam pfii diagnostice
onemocnûní a lokalizaci problému, tj. zda
prÛjem vychází z tenkého, nebo z tlusté-
ho stfieva, má vy‰etfiení v˘kalu, a to zvlá‰-
tû u mlad˘ch zvífiat, vzhledem k pfieru‰o-
vanému (intermitentnímu) vyluãování
vajíãek nûkter˘ch parazitÛ. Za nezbytné
povaÏuje vy‰etfiení alespoÀ tfií vzorkÛ tru-
su ze tfií po sobû jdoucích dnÛ. A varoval:

„Odãervení provedené v nedávné dobû
není dÛvodem k upu‰tûní od parazitolo-
gického vy‰etfiení.“ 
Stejn˘ názor mají i MVDr. J. Freyová
a MVDr. M. Godányová z Bratislavy, které
letos zvefiejnily v odborném tisku v˘sled-
ky vlastní studie: „Správná diagnostika
onemocnûní zvífiat je závislá na komplex-
nosti vy‰etfiovacích metod.“ V souvislosti
s vnitfiními parazity varují pfied dlouho-
dob˘m zanedbáváním koprologick˘ch
vy‰etfiení, a to v pfiípadû psÛ, o které
jejich majitelé svûdomitû peãují. „Vy-
‰etfiením psÛ, kter˘m byla pravidelnû ve
ãtvrtletních intervalech preventivnû po-
dávána ‰irokospektrá antihelmintika,
jsme zjistili 25,7procentní zamofiení
endoparazity,“ uvádûjí ve zprávû. Z celko-
vého poãtu 136 vy‰etfien˘ch psÛ mûlo
pozitivní nález 65, to je 47,7 procent.
Nepravidelnû odãervovan˘ch bylo 26 psÛ,

z toho 20 pozitivních (77 procent). PsÛ
s neuveden˘m odãervením bylo bûhem
studie vy‰etfieno 46, z toho bylo pozitiv-
ních 27 psÛ (60 procent).

Vût‰ina helmintÛ a nûkterá protozoa jsou
lokalizována v trávicím traktu, proto je
moÏné jejich prokázání koprologick˘mi
metodami. Pro majitele zvífiat z uvede-
n˘ch zji‰tûní a doporuãení vypl˘vá, Ïe
k opravdovému klidu je tfieba nechávat
trus psa/koãky pravidelnû vy‰etfiit. 
Koprologické vy‰etfiení není v souãasné
dobû na‰tûstí ani sloÏité, ani drahé. Lze je
provádût pfiímo na veterinární o‰etfiovnû
metodou jednofázové ambulantní flota-
ce. UmoÏÀuje rychlé zji‰tûní parazitolo-
gického stavu, na základû kterého mÛÏe
veterináfi komplexnûji rozhodnout o pro-
fylaxi i terapii zvífiete, pfiípadnû o dal‰ím
vy‰etfiení. Tedy i o tom, zda a jak˘ pfiípra-
vek proti parazitÛm nasadit. PfiestoÏe
k pfiímému ohroÏení zdraví zvífiat nebo
komplikaci pfii preventivním pouÏívání
‰irokospektrálních antiparazitik dochází
jen zfiídka, doporuãuje prof. Svobodová
z Fakulty veterinárního lékafiství VFU
Brno opakovat preventivní podání anti-
parazitik u psÛ do jednoho roku vûku
kaÏdé tfii mûsíce. „U dospûl˘ch psÛ je
vhodné pravidelné vy‰etfiení trusu kaÏdé-
ho pÛl roku a antiparazitární léãba pfii
pozitivním nálezu.“ 

âistû a rychle
Nepfiíjemnou záleÏitostí pfii koprologic-
kém vy‰etfiení byl doposud pro majitele
pfiedev‰ím samotn˘ odbûr vzorku trusu
a jeho pfiemístûní na veterinární o‰etfio-
vnu. Není tfieba zastírat, Ïe je to záleÏitost
ponûkud nechutná a to i pro veterináfie,
kter˘m dÛkladní majitelé nejednou pfii-
ná‰ejí do ordinace „vzorek“ velmi hmot-
n˘. Novû pouÏívané vy‰etfiovací soupravy

umoÏÀují majiteli ãistû odebrat a veteri-
náfii následnû vy‰etfiovat jen skuteãnû
potfiebné mnoÏství trusu: majitel obdrÏí
od veterináfie odbûrní nádobku s kalibro-
vanou lÏiãkou, které zpravidla jsou sou-
ãástí koprologické soupravy. Odebírané
mnoÏství trusu, které majitel uzavfie do
odbûrní nádobky, je asi 2 g. Odbûr je
rychl˘, hygienick˘, zápachu i pfiípadné
dal‰í kontaminaci pfiemísÈovaného vzor-
ku je zcela zamezeno.
Metoda popsaného koprologického vy-
‰etfiení je rychlá a levná díky jednodu-
chému principu: mûrná hmotnost flotaã-
ního roztoku je vy‰‰í, neÏ hmotnost
vajíãek helmintÛ a oocyst; dochází tak
k jejich vyplavení na povrch roztoku
i bez centrifugace, tedy bez pouÏití
pomûrnû drahého zafiízení, bez nûjÏ se
veterináfi v tomto pfiípadû obejde. Otisk
vyplaven˘ch vajíãek nebo oocyst je
následnû diagnostikován mikroskopicky.
Teprve pfii podezfiení na parazity neza-
chytitelné touto metodou odesílá veteri-
náfi materiál na specializované parazito-
logické pracovi‰tû. ·etfií tedy nejen
peníze klienta, ale i zdraví zvífiete:
v˘zkum uskuteãnûn˘ v období záfií 2000
aÏ fiíjen 2001 na Fakultû veterinárního
lékafiství VFU Brno ukázal na problémy
vznikající pfiíli‰ obecnou a ãasto neuvá-
Ïenou aplikací antiparazitik. V nûkter˘ch
pfiípadech do‰lo aÏ k váÏnému po‰koze-
ní zdravotního stavu pacienta, uvádí se
v závûru studie.

Na co se pfiijde
Jednofázovou flotaãní metodou je moÏné
do nûkolika minut odhalit vût‰inu tenko-
a silnostûnn˘ch vajíãek cestod a nema-
tod, i oocysty a sporocysty kokcidií. Z bûÏ-
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Pfiíznaky infekce u zvífiat
·krkavky vyluãují jedovaté látky, na
které reaguje nervová soustava
kfieãemi aÏ ochrnutím. Silnûj‰í
infekce mÛÏe zpÛsobit i úhyn
mládûte. Odrostlej‰í a dospûlá
zvífiata sná‰ejí zpravidla ‰krkavky
lépe. Klinické pfiíznaky nejsou tak
v˘razné, pfiesto mÛÏe b˘t vífie je
ospalé, malátné, ztrácí rovnováhu
a orientaci. Larviãky uloÏené
v orgánech, v plicích, játrech, krvi,
u bfiezích fen i v mléce znovu
zpÛsobují nakaÏení mláìat.
Pfiítomnost parazita je mnohdy
patrná pouh˘m okem v trusu
napadeného zvífiete.

„Odčervení
provedené

v nedávné době
není důvodem
k upuštění od

parazitologického
vyšetření.“

U psÛ do roka je vhodné podávat
antiparazitika kaÏdé tfii mûsíce

Rozpoznání a léãba nemocí psÛ
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nû typovan˘ch druhÛ u masoÏravcÛ to
jsou: Toxocara spp., Toxascaris leonina,
Trichuris vulpis, Strongyloides spp., Di-
pylidium caninum, Isospora spp., Capil-
laria plicca a Spirocerca lupi. U koãek
i larvy Aelurostrongylus abstrusus

Vy‰etfiení si musíte vyÏádat
„Aplikace endoparazitik psÛm a koãkám
se stala rutinním úkonem zásluhou
nabídky velkého mnoÏství rÛzn˘ch anti-
parazitárních pfiípravkÛ,“ konstatuje zmí-
nûná studie FVL v Brnû. Je ponûkud
s podivem a rozhodnû ke ‰kodû obûma
stranám – tedy majitelÛ psÛ i veterináfiÛ –
Ïe stejnû rutinním úkonem není ve vût‰i-
nû praxí ani pfies prokázan˘ v˘znam a dÛ-
leÏitost také preventivní koprologické
vy‰etfiení. Rozsáhl˘ prÛzkum agentury
Canis-Media, uskuteãnûn˘ v fiíjnu s více
neÏ pûti sty respondenty, majiteli psÛ
(487) a koãek (82), totiÏ ukázal, Ïe jen

máloktefií veterináfii tuto moÏnost sv˘m
klientÛm nabízejí a zároveÀ Ïe o v˘zna-
mu preventivního vy‰etfiení panují velmi
zkreslené pfiedstavy. 
Drtivé vût‰inû majitelÛ, 88 procentÛm,
veterinární lékafi vy‰etfiení trusu psa nebo
koãky pfied pravideln˘m odãervením
nikdy nenabídl; jen 5 procent dostává
tuto moÏnost vÏdy. O tom, Ïe i pravidel-
nû odãervované zvífie mÛÏe mít vnitfiní
parazity, ví 51 procent majitelÛ, druhá
polovina je pfiesvûdãena o opaku. Do-
slova varující je údaj, Ïe 81 procent psÛ
a koãek nebylo na vnitfiní parazity vy‰et-
fieno nikdy. „Sama jsem musela veterináfii
volat - krátce po odãervení, o které jsem
poÏádala, protoÏe u psa jsem zjistila
kousky ãlánkÛ tasemnice. Veterináfi mi
fiekl, Ïe odãervení v tomto pfiípadû nefun-
guje stoprocentnû a je potfieba zdvojná-
sobit dávku tablet. Co se t˘ká prevence,
veterináfie nav‰tûvujeme cca dvakrát roã-
nû, ale sám nám nikdy preventivní vy‰et-
fiení trusu na parazity nenabídl,“ uvedla
úãastnice ankety. 
Chovatelé a majitelé by v‰ak zároveÀ tuto
sluÏbu ve stejné mífie rádi vyuÏívali: 88
procent by toto vy‰etfiení bylo ochotno
podstoupit, nebo by je dokonce uvítalo.
Svému veterináfii by v naprosté vût‰inû
pfiípadÛ nabídku uvedeného vy‰etfiení
neodmítli. U ãásti respondentÛ se proje-
vuje neochota ãi spí‰e nejistota, zpÛsobe-
ná jednak malou informovaností –
„O parazitech spí‰e tu‰ím, nefiekla bych,
jací to jsou; vy‰etfiení trusu jakoÏto bûÏn˘
úkon vÛbec neznám“, jednak obavou

z nákladÛ za vy‰etfiení: „Vy‰etfiení trvá
dlouho a je drahé, chodím proto kaÏd˘
pÛlrok do specializované laboratofie, pro-
toÏe kdybych mûl ãekat, neÏ veterináfi
vypí‰e Ïádost, pak ãekat, zda trus bude
fiádnû uskladnûn, neÏ dojde k jeho vy‰et-
fiení, a zaplatit tfiikrát více neÏ pfii osobní
náv‰tûvû laboratofie, pak by vy‰etfiení bylo
drahé a zdlouhavé,“ komentuje dal‰í
z dotazovan˘ch. Dal‰í mají ‰patnou zku-
‰enost se získáváním vzorkÛ: „S jedním
psem bych to povaÏovala za jednoduché,
ale pokud mám smeãku (jako Ïe ano),
pak sbírat trus od celé smeãky je ãasovû
nároãné.“ Pfiekvapením pro v‰echny je, Ïe
pfii ambulantním vy‰etfiení pomocí testo-
vací soupravy se cena vy‰etfiení pohybuje
pouze v fiádech desítek korun a v˘sledek
lze odeãíst do 20 minut; sbûr vzorkÛ je
rychl˘, hygienick˘, jednotlivé vzorky lze
snadno oznaãit. Na rozdíl od názoru, Ïe
„pokud zvífie dobfie vypadá a nemá Ïádné
potíÏe, není nutno vy‰etfiení pravidelnû
provádût,“ dal‰í majitelé si uÏ riziko nad-
byteãného podávání antiparazitik stále
více uvûdomují: „Volím radûji prevenci
neÏ bezdÛvodné fedrování zvífiete prá‰-
ky“. Dokonce navrhují dal‰í kroky:
„PovaÏuji za ideální fie‰ení v oãkovacích
prÛkazech a PET pasech proloÏit fiádky

na záznam o odãervení fiádky urãen˘mi
pro záznam o vy‰etfiení trusu na parazi-
ty. Takto by byl doklad o tom, Ïe zvífie je
v pofiádku, navíc doplnûn˘ razítkem
veterinárního lékafie. Záznam o preven-
tivním odãervení, které provádí sám
chovatel, je pro mnoho lidí málo vûro-
hodn˘ a „pro jistotu" si ‰tûÀátko nebo
koÈátko je‰tû sami „preventivnû odãerví"
a malé zvífiátko, mnohdy úplnû zbyteã-
nû, zatûÏují léky.“

M. Císafiovsk˘
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Pfiíznaky infekce u ãlovûka
Klinické projevy nemocí
zapfiíãinûn˘ch napadením parazity
jsou velmi pestré a rÛznû závaÏné.
·krkavky psí a koãiãí, zpÛsobující
onemocnûní zvané toxokaróza, mají
klinické pfiíznaky ãasto ménû
nápadné, a proto onemocnûní
vût‰inou probíhá chronicky.
Nejãastûj‰í pfiíznaky jsou netypické 
– slabé bolesti bfiicha, nevolnost,
zvracení, zv˘‰ené teploty, nûkdy
i zvût‰ené lymfatické uzliny. ZávaÏnûji
probíhá forma plicní a zvlá‰tû forma
oãní. Pokud se pacient neléãí, mÛÏe
b˘t následkem i oslepnutí. Nemoc
mÛÏe postihnout i centrální 
nervov˘ systém, ledviny a srdce.

Tfii
nejãastûj‰í
paraziti 
jsou 
pfienosní 
i na ãlovûka 

Preventivní odãervování 
‰tûÀata zbyteãnû zatûÏuje
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