
inule jsme se podrobnû vûnovali
dvûma nemocem – klí‰Èové ence-
falitidû a lymské borelióze. Ne-

jedná se v‰ak zdaleka o jediná onemocnû-
ní pfiená‰ená klí‰Èaty. 

Ehrlichióza (tropická 
pancytopenie psÛ, Canine 
Monocytic Ehrlichiosis, CME)
V˘skyt: Nejhojnûj‰í je v tropick˘ch a sub-
tropick˘ch oblastech celého svûta
s v˘jimkou Austrálie. V Evropû se vysky-
tuje nejãastûji ve Stfiedomofií. V severnûj-
‰ích oblastech Evropy b˘vá diagnostiko-
vána obvykle u psÛ, ktefií pob˘vali
nûjakou dobu v jiÏní Evropû. Jsou známy
také pfiípady spontánních infekcí v SRN,
sporadicky se nemoc vyskytuje v Belgii,
·v˘carsku a ve ·védsku. Nûkdy se pfied-
pokládá, Ïe je jiÏ  roz‰ífiena celosvûtovû.
PÛvodce: Gramnegativní bakterie Ehr-
lichia canis o velikosti 0,5 aÏ 0,9 mikro-
metru (tisícin milimetru), úzce spfiíznûná
s rickettsiemi, je obligátním (jinak Ïít
neschopn˘m) cizopasníkem dvou druhÛ
bíl˘ch krvinek psÛ – monocytÛ a lymfocy-
tÛ. Za rezervoárového hostitele jsou

pokládány volnû Ïijící psovité ‰elmy, ale
fakt, Ïe ehrlichiózou onemocní, tento
názor do znaãné míry relativizuje. Klí‰tû
je po infekci asi 5 mûsícÛ pfiena‰eãem
pÛvodce choroby. 
Pfiena‰eã: Piják psí 
(Rhipicephalus sanguineus)
Pfiíznaky: Inkubaãní doba trvá 8 aÏ 20 (7
aÏ 28) dní. První klinické pfiíznaky jsou
pomûrnû lehké, nûkdy sotva zjistitelné,
a zpravidla spontánnû vymizí za dal‰í 2 aÏ
4 t˘dny. Mohou ale b˘t i v˘razné, akutní.
Pak se tato fáze nemoci vyznaãuje horeã-
kou kolem 40 aÏ 41 °C, letargií, nechu-
tenstvím, poklesem tûlesné hmotnosti,
‰elesty a pískáním na prÛdu‰kách, du‰-
ností, ‰edavû modrav˘m zbarvením vidi-
teln˘ch sliznic (cyanózou). Není-li posti-
Ïen˘ pes léãen, mÛÏe uhynout. 
Vy‰etfiením krve se zji‰Èuje nedostatek
krevních destiãek, mírná chudokrevnost
a nedostatek bíl˘ch krvinek. Onemocnûní
mÛÏe pfiejít do subklinické fáze, v níÏ chy-
bûjí jakékoli v˘razné a typické pfiíznaky.
Nemocn˘ pes je v‰ak letargick˘, trpí
horeãkou, nechutenstvím a depresemi,
jeho tûlesná hmotnost dále klesá. B˘vá

du‰n˘, ãasto má zevnû viditelné sliznice
‰edomodfie zbarvené, poslechov˘m vy‰et-
fiením se zji‰Èují ‰elesty na plicích.
Rentgenologicky jsou patrné zmûny
odpovídající zánûtu plic. Subklinická fáze
nemoci trvá 6 aÏ 9 t˘dnÛ a mÛÏe pfiejít do
fáze chronické, která pfietrvává nûkolik
mûsícÛ aÏ rokÛ. Projevy nemoci mohou
b˘t v tomto období vcelku lehké, anebo
téÏ velmi v˘razné. Pes hubne, je celkovû
se‰l˘, mívá deprese, bledû zbarvené zevnû
viditelné sliznice, horeãku nad 40 °C, hni-
sav˘ v˘tok z oãí a nosu, krev v trusu, oto-
ky konãetin (u samcÛ také ‰ourku), nûkdy
i koÏní a slizniãní krváceniny. Zánût oãní
sítnice mÛÏe vést aÏ k oslepnutí. Stav psa
mohou komplikovat pfiidruÏené sekun-
dární bakteriální infekce. Nûkdy b˘vají
zdufiené mízní uzliny a také slezina mÛÏe
b˘t zvût‰ená. Po odbûru krve se obtíÏnû
staví krvácení. V nejtûÏ‰ích pfiípadech
nastává hypotenze (velmi nízk˘ tlak krve),
znaãná krvácivost, chudokrevnost a ‰ok.
Onemocnûní provází postiÏení nervové
soustavy a kloubÛ. Na sítnici jsou pfiízna-
ky zánûtu cév, krvácení pod ní a jejího
odchlípení. Vyskytnout se mÛÏe také
zánût spojivek, rohovky a zúÏení zornic.
Pfiíznakem neurologick˘ch potíÏí jsou
poruchy hybnosti a rovnováhy, zv˘‰ená
citlivost na vnûj‰í podnûty a tfies.
Záchvaty nervov˘ch pfiíznakÛ jsou nûkdy
vÛbec prvními známkami onemocnûní
zji‰tûn˘mi u postiÏeného psa. Vy-
‰etfiením krve se zpravidla zji‰Èuje 10 aÏ
20 dní po infekci trombocytopenie (sní-
Ïen˘ poãet krevních destiãek), která
dlouhodobû  pfietrvává. Lehká leukope-
nie (pokles poãtu bíl˘ch krvinek) se obje-
vuje 3 az 4 t˘dnÛ po infekci a posléze
pfiechází v leukocytózu (zv˘‰ení poãtu
bíl˘ch krvinek) a monocytózu (zv˘‰ení
mnoÏství monocytÛ – jednoho druhu
bíl˘ch krvinek), obvyklá je chudokrev-
nost (anémie). Po prodûlaném one-
mocnûní zÛstávají spontánnû uzdravení
psi po dlouhou dobu bacilonosiãi. 
Léãba a prevence: âím dfiíve se s terapií
zaãne, tím je úspû‰nûj‰í. PouÏívají se pfií-
pravky s obsahem tetracyklinu (po dobu
2 aÏ 3 t˘dnÛ) nebo jeho derivátu doxy-
cyklinu (po dobu 7 aÏ 10 dní), pfiípadnû
chloramfenikolu. Pfiípravky s obsahem
imidokarbu ãi amikarbalidu, které se také
uÏívají, jsou sice velmi úãinné, ale mají
mnoÏství neÏádoucích vedlej‰ích úãinkÛ.
Kromû terapie kauzální je nezbytná a vel-
mi dÛleÏitá také léãba podpÛrná, která
spoãívá v rehydrataci organismu, krevní
transfuzi, zástavû krvácení, stimulaci ãin-
nosti kostní dfienû, pfiípadnû podávání
kortikoidÛ, které v‰ak mÛÏe b˘t jen krát-
kodobé (pro nebezpeãí imunosuprese).
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Úãinnou ochranou psa pfied nákazou je
prevence jeho zaklí‰tûní a vãasné
odstranûní pfiichycen˘ch ektoparazitÛ.
Bacilonosiãství se odstraní pfieléãením
pfiíslu‰n˘ch jedincÛ tetracyklinov˘mi
antibiotiky.

Tularémie („zajeãí mor“)
V˘skyt: Je roz‰ífiena celosvûtovû a to ve
dvou klinicky (agresivitou prÛbûhu)
odli‰n˘ch podobách odpovídajících exi-
stenci dvou biochemicky odli‰n˘ch typÛ
jejího pÛvodce. Obecnû platí, Ïe v Severní
Americe je prÛbûh nemoci tûÏ‰í, v jin˘ch
ãástech svûta lehãí. Nejãastûj‰í je na
severní polokouli, ale vyvolává zpravidla
jen men‰í nákazy, rozsáhlej‰í infekce (epi-
demie ãi epizootie) jsou vzácné. Má cha-
rakter ohniskové nákazy. Za oblast nej-
ãastûj‰ího v˘skytu v Evropû je pokládána
Skandinávie, západní Rusko, âR,
Slovensko a ãást rakouského území (ze
SRN údaje chybûjí).
PÛvodce: Bakterie druhu Francisella
tularensis, která vytváfií dva typy neboli
biovary (dvû morfologicky identické vari-
ety li‰ící se prÛbûhem sv˘ch biochemic-
k˘ch reakcí) – typ A (biovar tularensis) ze
Severní Ameriky a typ B (biovar palearcti-
ca) z ostatních svûtadílÛ. Biovar tularensis
je pÛvodcem onemocnûní, jehoÏ pfiíznaky
jsou markantnûj‰í a prÛbûh tûÏ‰í, biovar
palearctica zpÛsobuje ménû tûÏce probí-
hající chorobu s nenápadnûj‰ími pfiízna-
ky. Oba jsou pomûrnû málo odolné proti
vy‰‰ím teplotám, ale dlouho pfieÏívají
v tkáních uhynul˘ch zvífiat (zejména
v kostní dfieni dlouh˘ch kostí), anebo – za
nepfiíli‰ vysok˘ch teplot – i v pÛdû. Za
rezervoárové hostitele jsou pokládáni
zajíci a hlodavci. 
Pfiena‰eãi: RÛzné druhy klí‰Èat z rodu
Dermacentor a Ixodes a pravdûpodobnû
i komáfii, 
Kromû pfienosu zprostfiedkovaného ãle-
novci (klí‰Èaty, pfiípadnû hmyzem) je
moÏná téÏ nákaza pfiímá a to bezpro-
stfiedním kontaktem s krví infikovaného
zvífiete (napfiíklad zastfieleného zajíce)
nebo potravou (poÏitím nedostateãnû
tepelnû upraveného masa infikovaného
zvífiete), pfiípadnû zneãi‰tûním ãerstvé
odûrky nebo zranûní kontaminovanou
pÛdou, inhalací aerosolu obsahujícího
pÛvodce nemoci (vstupní branou infekce
se pak stávají d˘chací cesty) ãi kontami-
nací oãní spojivky. Nemoc je fiazena do
kategorie antropozoonóz (nemocí pfie-
nosn˘ch ze zvífiat na ãlovûka), pes v‰ak
není v podmínkách stfiední Evropy dru-
hem, od kterého by se ãlovûk mohl pfii
respektování elementárních zásad hygie-
ny bûÏnû nakazit.

Pfiíznaky: V âR b˘vá pokládána tularé-
mie psÛ (a koãek) za vzácné onemocnûní
pro údajnû nízkou vnímavost tûchto Ïivo-
ãichÛ vÛãi jejímu pÛvodci. Nutno ov‰em
vzít v úvahu, Ïe mnoÏství statisticky za-
chycen˘ch pfiípadÛ mÛÏe b˘t vinou obtíÏ-
ného stanovení pfiesné diagnózy a roz-
manitosti pfiíznakÛ mnohem men‰í, neÏ
je ve skuteãnosti (statistiky mohou zachy-
covat jen zlomek skuteãného poãtu one-
mocnûní), a nelze vylouãit ani moÏnost
zavleãení pÛvodce agresivní formy choro-
by – biovaru tularensis ze Severní Ame-
riky spolu s importovan˘mi psy ãi psy,
ktefií tu nûjakou dobu pob˘vali se sv˘m
majitelem, do stfiední Evropy. 
Klinick˘ prÛbûh nemoci je velmi variabil-
ní. ZáleÏí nejen na biovaru, ale také na
cestû, kterou pronikl pÛvodce do orga-
nismu, a na dal‰ích okolnostech (indivi-
duální odolnosti infikovaného a jeho vû-
ku – mlad‰í zvífiata a zvífiata s oslabenou
imunitou jsou ménû odolná). Pfii pfienosu
zprostfiedkovaném klí‰tûtem (nebo
komárem) vzniká v místû jeho pfiichycení
pomûrnû typick˘ primární, ‰patnû se hojí-
cí vfiídek, kter˘ ponûkud pfiipomíná vfií-
dek po pfiichycení klí‰tûte infikovaného
rickettsiemi (napfiíklad u horeãky
Skalnat˘ch hor). Nákaza se ‰ífií do orga-
nismu prostfiednictvím lymfy (mízy), coÏ
se projeví zdufiením regionálních míz-
ních uzlin (v této fázi se hovofií o ulce-
roglandulární formû choroby). Inkubaãní
doba ãiní v tomto pfiípadû obvykle 6 aÏ 30
dní. ProtoÏe pÛvodcÛ onemocnûní se pfii-
tom dostává do organismu mnohem
ménû neÏ v pfiípadû pfiímého, vektorem
nezprostfiedkovaného pfienosu, je inku-
baãní doba obecnû del‰í. Pfii pfiímé náka-
ze trvá jen 2 aÏ 3 dny (nejv˘‰e se uvádí 5
dní). Za pomûrnû ãastou cestu vstupu
infekce do organismu psa se v âR poklá-
dá poÏití syrového nebo nedostateãnû
tepelnû upraveného masa infikovan˘ch
zvífiat, coÏ pfiichází v úvahu nejspí‰e
u loveck˘ch plemen. U tûch jsou ov‰em
stejnû dobfie moÏné i dal‰í v˘‰e uvedené
zpÛsoby pfiímé nákazy, zejména bezpro-

stfiední kontakt s krví infikovaného zvífie-
te (sliznicí dutiny ústní, spojivkou).
Vzniká tak intestinální (stfievní) nebo
okuloglandulární forma nákazy. Stfievní
forma se vyznaãuje obvykle zánûtem jíc-
nu, zvracením, bolestmi bfiicha a prÛjmy,
pro formu okuloglandulární je typická
velice bolestivá konjunktivitida (zánût
spojivky) provázená otoky lokálních míz-
ních uzlin. Pfii onemocnûní po pfiímé
nákaze krví infikovan˘ch zvífiat se po
krátké inkubaãní dobû dostaví bolesti
hlavy a vysoká horeãka. Obvykl˘m pfiízna-
kem b˘vá také mukopurulentní (hlenovi-
t˘ a hnisav˘) v˘tok z nosu a oãí. 
Zaplaví–li pomnoÏené bakterie cel˘ orga-
nismus, dochází k bakteriální sepsi. âas-
tou komplikací je pak zánût mozkov˘ch
plen, osrdeãníku (perikarditida) a kostní
dfienû. U onemocnûní vyvolan˘ch biova-
rem tularensis je to také zánût kosterního
svalstva a po‰kození ledvin. Odli‰it na
základû tûchto nespecifick˘ch a znaãnû
promûnliv˘ch pfiíznakÛ tularémii od
jin˘ch chorob je obtíÏné aÏ nemoÏné
(proto také mohou b˘t statistické údaje
o jejím v˘skytu znaãnû zkreslené).
Nemoc mÛÏe probíhat také subakutnû, tj.
témûfi bez pfiíznakÛ (zejména u dospû-
l˘ch jedincÛ s plnû úãinn˘mi imunitními
reakcemi), nebo mÛÏe pfiejít, nûkdy
i záhy, do fáze chronické. Pak má postiÏe-
n˘ pes jen v rÛzné mífie zvût‰ené mízní
uzliny, nerad se pohybuje a trpí nechu-
tenstvím, coÏ v‰e jsou pfiíznaky, podle
nichÏ lze stûÏí vyslovit i jen podezfiení na
tularémii. 
Léãba a prevence: V âR se nemoc u psÛ
a koãek vût‰inou neléãí. Terapie je v‰ak
moÏná, pouÏívají se antibiotické pfiíprav-
ky na bázi tetracyklinu, ze skupiny ami-
noglykosidÛ (po nich v‰ak dochází ãasto
k znovuvzplanutí infekce) a velmi se
osvûdãila léãiva s obsahem ciprofloxaci-
nu (podávají se po dobu 28 dní) nebo
nûkterého z cefalosporinÛ. 
Úãinnou ochranou psa pfied nákazou je
prevence jeho zaklí‰tûní a vãasné odstra-
nûní pfiichycen˘ch ektoparazitÛ. K likvi-
daci bakterií pfieÏívajících ve vnûj‰ím pro-
stfiedí, zejména v oblastech, kde se
stabilnû vyskytuje tularémie u zajícÛ, se
pouÏívají bûÏné dezinfekãní prostfiedky.
Nesmírnû dÛleÏitá je pfiísná hygiena
krmení psÛ (a koãek) – nesmí se zkrmovat
syrové a tepelnû dokonale neopracované
maso zvífiat podezfiel˘ch z nákazy. V pfií-
rodních ohniscích je nutno likvidovat
vhodn˘m zpÛsobem kadavery zvífiat, kte-
rá na tularémii mohla uhynout. Zajíci
v pfiírodních ohniscích nákazy by se
nemûli lovit. Ivan Stuchl˘
Pokraãování pfií‰tû
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