
vûdivost mÛÏe b˘t místní, která
postihuje jen urãitou ãást nebo
oblast tûla, nebo celková

s celotûlov˘m postiÏením. Svûdivost se
mÛÏe objevovat jen v urãitém roãním
období (napfiíklad v tepl˘ch mûsících),
nebo je celoroãní a nejsou pozorovány

Ïádné zmûny v intenzitû pruritu 
bûhem roku. Svûdivost mÛÏe mít 
rÛzné projevy, napfiíklad lízání
v meziprstí, kousání v oblasti 
pfiedloktí nebo ‰krábání na trupu. 
Pruritus mÛÏe mít také rÛznou

intenzitu, tzn. od obãasn˘ch projevÛ
nûkolikrát dennû aÏ po velmi siln˘
pruritus, kter˘ naru‰uje denní aktivity
nebo spánek pacienta.
Pruritus mÛÏe vyvolávat mnoho pfiíãin,
které lze rozdûlit podle jejich pÛvodu
do nûkolika hlavních skupin. Patfií sem
ektoparazité, infekãní onemocnûní
kÛÏe, hypersenzitivity (pfiecitlivûlost
nebo zjednodu‰enû alergie) a pfiíãiny
rÛzného pÛvodu. 
Z parazitárních onemocnûní se objevuje
pfiítomnost pruritu u následujících
parazitóz: sarkoptov˘ svrab, u‰ní svrab,
zable‰ení, zaklí‰tûní, zav‰ivení,
dravãíkovitost, ãmelíkovitost,
v‰enkovitost nebo sametkovitost,
pfiípadnû trudníkovitost. 
Svûdivost infekãního pÛvodu mÛÏe b˘t
zpÛsobena pyodermií (bakteriálním
zánûtem kÛÏe), malaseziovou
dermatitidou (kvasinkov˘m zánûtem
kÛÏe), pfiípadnû dermatofytózou
(plísÀov˘m zánûtem kÛÏe). 
KoÏní alergická onemocnûní zpÛsobují
svûdivost na rÛzn˘ch ãástech tûla

a patfií sem nejãastûji alergická ble‰í
dermatitida, atopická dermatitida,
alergie na krmivo, alergie na hmyz,
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Tosa inu se sníÏenou funkcí 
‰títné Ïlázy a kalcinózou kÛÏe

·krábání je nejãastûj‰í 
projev svûdivosti

Svûdivost (pruritus) je ãast˘ pfiíznak koÏních onemocnûní psÛ. Svûdivost mÛÏeme
charakterizovat jako pocit, kter˘ zpÛsobuje u pacienta ‰krábání, lízání nebo kousání.
V˘sledkem tûchto projevÛ jsou zmûny na kÛÏi jako napfiíklad zmûny ve zbarvení srsti, lysivost,
odûrky nebo otevfiené rány apod. Svûdivost b˘vá také nejãastûj‰ím dÛvodem náv‰tûvy
veterinárního lékafie a klient ãasto udává pruritus jako nejzávaÏnûj‰í problém svého psa. 
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kontaktní alergie a nûkteré dal‰í vzácné
alergie na urãité léky, hormony aj. 
Klinické pfiíznaky onemocnûní, které
doprovází svûdivost, jsou velmi
rozmanité, záleÏí na pÛvodu svûdivosti,
délce trvání, postiÏené oblasti kÛÏe
pacienta a pfiípadné dosavadní léãbû. 
Velmi dÛleÏitá je anamnéza vzniku
a prÛbûhu onemocnûní. Poskytnutím
podrobn˘ch informací o historii
onemocnûní klient mÛÏe v˘znamnû
usnadnit veterinárnímu lékafii orientaci
na dal‰í diagnostická vy‰etfiení. 
Je tfieba vzít v úvahu nûkteré skuteãnosti,
které zdánlivû jasná a pfiímoãará fie‰ení
mohou ponûkud komplikovat. Pruritus
mÛÏe vyvolávat více pfiíãin souãasnû
a jedin˘ zpÛsob terapie, kter˘m se vyfie‰í
v‰echny tyto pfiíãiny spoleãnû, neexistuje.
Dva pacienti mohou vykazovat shodné
klinické projevy koÏního onemocnûní,
ale pÛvod svûdivosti je u kaÏdého z nich
odli‰n˘. Naopak dva pacienti mohou
trpût svûdivostí stejného pÛvodu, ale
kaÏd˘ z nich má zcela odli‰né klinické
projevy onemocnûní. Jedna pfiíãina se
mÛÏe také projevovat u rÛzn˘ch
pacientÛ odli‰nû, napfiíklad jeden
pacient trpí opakovanû otitis externa

(zánûtem zvukovodu), zatímco
u druhého je postiÏení celotûlové 
a kÛÏe vykazuje rozsáhlé zmûny 
vãetnû ztráty srsti, hluboké pyodermie
a v˘razné svûdivosti bûhem celého dne. 
Diagnostika a hledání primární 
pfiíãiny onemocnûní mÛÏe b˘t
zdlouhavé, vyÏaduje trpûlivost 
majitele a ochotu investovat do
speciálních diagnostick˘ch 

vy‰etfiení finanãní prostfiedky. 
Terapie koÏních onemocnûní neb˘vá
jednoduchá a z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ
neexistuje Ïádné univerzální fie‰ení.
Pruritus jako souãást onemocnûní je
pouze pfiíznak, i kdyÏ velmi v˘znamn˘,
a terapie by mûla b˘t zamûfiena na
odhalení pfiíãiny (kauzální terapie).
V takovém pfiípadû svûdivost ustoupí
spoleãnû s dal‰ími klinick˘mi projevy,
nebo se mÛÏe stát jedin˘m pfiíznakem
onemocnûní (napfiíklad u atopické
dermatitidy) a pak je tfieba ji fie‰it. Velmi
dÛleÏitá je také spolupráce klienta
s veterinárním lékafiem. Pokud nejsou
dodrÏována doporuãená opatfiení,
terapie nemÛÏe vést k úspûchu. 
Z v˘‰e uveden˘ch skuteãností vypl˘vá,
Ïe diagnostika pfiíãiny pruritu nemusí
b˘t snadná a klient hraje v fie‰ení
pruritick˘ch koÏních onemocnûní
v˘znamnou roli. Odmûnou za trpûlivost
a dÛsledné provádûní terapeutick˘ch
postupÛ b˘vá vyfie‰ení koÏních potíÏí
a vrácení kvality Ïivota svému
ãtyfinohému pfiíteli. 

MVDr. Stanislav Poãta
cetus@cetus.cz
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které 

doprovází
svědivost, 
jsou velmi

rozmanité.“
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