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Ektoparazité vyvinuli schopnost
dlouhodobû parazitovat na
psech a koãkách, aniÏ by tím
v˘raznû ohroÏovali jejich
zdravotní stav

Klíšťata a blechy z pohledu
veterinárního lékaře
Ektoparazité si bûhem mnoha let souÏití se psem a koãkou vyvinuli schopnost dlouhodobû
parazitovat na svém hostiteli, aniÏ by v˘raznû po‰kozovali jeho zdravotní stav. Patfií proto
mezi neoddûlitelné souputníky psa a koãky a veterinární lékafi je vídá témûfi kaÏdodennû.
Mezi nejãastûj‰í ektoparazity patfií blechy, klí‰Èata a komáfii.

N

apadení ektoparazity nese pro psa
a koãku zdravotní rizika, jejichÏ
závaÏnost se odvíjí od konkrétního
parazita. Jednodu‰e lze zdravotní rizika
rozdûlit na pfiímá a nepfiímá.
Mezi pfiímá patfií mechanické po‰kození
kÛÏe kousnutím následované zánûtem
kÛÏe, v˘razná alergická reakce na
kousnutí, sání krve a tûlesn˘ch
tekutin parazitem.
Nepfiímá zdravotní rizika, i kdyÏ ãasto
podceÀovaná, jsou v˘raznû nebezpeãnûj‰í
neÏ rizika pfiímá. Jedná se o pfienos
zárodkÛ rÛzn˘ch onemocnûní
z ektoparazitÛ na psa a koãku pfii sání
krve (borelióza, srdeãní ãervivost,
ehrlichióza, ricketsióza, leischmanióza,
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virová onemocnûní FeLV, FIV atd).
Nyní bude následovat struãn˘ pfiehled
nejdÛleÏitûj‰ích ektoparazitÛ, prevence
tûchto parazitÛ a chyby, kter˘ch se
chovatelé psÛ a koãek dopou‰tûjí.

BLECHY
Blechy patfií mezi asi nejãastûj‰í
ektoparazity, se kter˘mi se veterináfi
setkává. Vyskytují se celoroãnû u psÛ
i koãek chovan˘ch ve venkovních
v˘bûzích i v bytech. Blechy po‰kozují
kÛÏi kousáním, sají krev hostitele
(samiãka blechy zkonzumuje za den
patnáctinásobek své hmotnosti) a jsou
pÛvodcem onemocnûní alergie na ble‰í

kousnutí FAD (flee allergy dermatitis).
Jedná se o alergickou reakci na ble‰í sliny,
která je následována úpornou svûdivostí
vedoucí k závaÏnému roz‰krábání kÛÏe aÏ
do krve. Zvífieti alergickému na ble‰í
kousnutí staãí kousnutí pouze jednou
blechou, aby se ‰krábalo aÏ 3 t˘dny (podle
MVDr. Jana Rybníãka). ·edesát procent
v‰ech svûdiv˘ch nemocí psa a koãky je
zpÛsobeno FAD. U koãek blechy pfiená‰ejí
pÛvodce hemobartonelózy, FIV a FeLV.
Blechy jsou také pfiena‰eãem tasemnice
Dipilidium caninum.
Léãba blech je velmi jednoduchá. Na trhu
existuje ‰iroká ‰kála protible‰ích
preparátÛ. Mezi nejúspû‰nûj‰í patfií
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Zdraví:
aplikaãní forma spot-on. Pfiípravek se
jednodu‰e kápne na kÛÏi a zvífie je
chránûno po dobu jednoho mûsíce.
Nûkteré pfiípravky spot-on obsahují látky,
které dokáÏou likvidovat i v˘vojová stadia
v bezprostfiedním okolí zvífiete.
V pfiípadû, Ïe je nepouÏijeme, je
dÛleÏité v prostfiedí zvífiete zlikvidovat
blechy vysáváním, dezinfekcí,
likvidací pelechu atd.
Pokud má pes nebo koãka alergii na ble‰í
kousnutí, je dÛleÏité pfiípravky pouÏívat
celoÏivotnû kaÏd˘ mûsíc a je vhodné volit
preparáty, které zabraÀují blechám
kousnout (pfiípravky s tzv. anti-feeding
efektem). Mezi dal‰í úãinné pfiípravky
urãené pro kontrolu blech jsou obojky,
které mohou zvífiata chránit aÏ 5 mûsícÛ.
Nejvût‰í chyba, které se chovatelé
dopou‰tûjí, je to, Ïe si nepfiipou‰tûjí
pfiítomnost blech na svém zvífieti. Blechy
jsou z pohledu chovatele povaÏovány za
selhání osobní hygieny a z mého pohledu
se jedná o jakési „stigma“, které popírají aÏ
do té doby, neÏ v koÏichu zvífiete
objevíme blechu nebo ble‰í trus. Ve
vût‰inû pfiípadÛ se nejedná o blechy
pocházející z bytu chovatele, ale o blechy,
které pfieskoãily na psa nebo koãku
z jiného zvífiete bûhem procházky
(blecha dokáÏe skoãit aÏ
stopadesátinásobek délky svého tûla!).
Dal‰í chybou je nepochopení ble‰ího
v˘vojového cyklu. Jedna blecha na zvífieti
znamená pfiibliÏnû více neÏ 100 vajíãek,
kukel a larev v okolí zvífiete. Z toho
vypl˘vá, Ïe kromû pfiímého o‰etfiení zvífiete
je nutné likvidovat v˘vojová stadia
v prostfiedí. Ignorování tohoto faktu ãasto
vede k nedostateãné likvidaci blech
a nepravdivému úsudku, Ïe protible‰í
preparáty nefungují.
Za poslední závaÏnou chybu ze strany
chovatelÛ povaÏuji silnû zakofienûnou
pfiedstavu, Ïe protible‰í pfiípravky spot-on
dostateãnû fungují aÏ 3 mûsíce. KoÏní
buÀky se odlupují kaÏd˘ch 21 dnÛ, proto
z logiky vûci neexistuje preparát, kter˘ je
schopen v kÛÏi úãinkovat déle
neÏ 1 mûsíc.

mnohem závaÏnûj‰í problém neÏ pouze
„odporné breberky“. Klí‰Èata jsou
pfiena‰eãi velmi nebezpeãn˘ch nemocí,
jako je lymská borelióza, ehrlichióza,
babezióza, ricketsióza, hemobartonelóza,
theilerióza, hepatozoonóza atd. Nûkterá
z v˘‰e uveden˘ch nemocí jsou
nebezpeãná i pro ãlovûka (napfiíklad
borelióza) a pes nebo koãka mohou b˘t
nositelem infikovaného klí‰tûte, které pfii
zmûnû hostitele nebo pfii neopatrném
odstranûní nakazí ãlovûka.
O‰etfiení proti klí‰ÈatÛm je velmi
jednoduché. Existuje ‰iroká nabídka
pfiípravkÛ úãinn˘ch proti klí‰ÈatÛm
i blechám. Za nejosvûdãenûj‰í
a nejúãinnûj‰í aplikaãní formy povaÏuji
spot-ony a dlouhodobû pÛsobící obojky.
Stejnû jako u blech se pfiípravky spot-on
jednodu‰e kápnou na kÛÏi a zvífie je
chránûno po dobu 1 mûsíce. U klí‰Èat je
ale nutné zdÛraznit nutnost, aby mûl spoton registrovan˘ repelentní úãinek, protoÏe
pokud pfiípravek zabije klí‰tû aÏ po nasátí,
existuje velké riziko pfienosu v˘‰e
uveden˘ch nemocí.
Obojky fungují na principu neustálého
vyluãování úãinné látky do srsti zvífiete.
Obojek se po nasazení musí nosit po
celou dobu jeho úãinnosti. Z obojkÛ
doporuãuji pouze obojky s prá‰kovou
technologií, které zaruãí ochranu
po celou dobu klí‰tûcí sezony
(minimálnû 7 mûsícÛ).
Za nejãastûj‰í chybu ze strany chovatelÛ
povaÏuji neodborné odstraÀování klí‰Èat
pomocí rÛzn˘ch pinzet. Vût‰inou dochází
k odtrÏení tûlíãka od pfiichycené hlaviãky,
kterou lze potom odstranit pouze
chirurgicky. Neménû nebezpeãné je riziko
potfiísnûní infikovan˘m klí‰tûtem a infekce
majitele napfiíklad lymskou boreliózou.
Píchnutí komárem nemusí b˘t
pro psa ne‰kodné

PouÏívání protiklí‰tûcích pfiípravkÛ také
není bez chyby. KdyÏ pominu rÛzné
vtírání spot-onÛ do kÛÏe, aplikaci spotonÛ na chlupy nebo neustálé sundávání
obojkÛ, je nejãastûj‰í chybou chovatelÛ
pouÏití protiklí‰tûcích preparátÛ aÏ po
prvním v˘skytu klí‰Èat a nepravidelné
pouÏívání spot-onÛ.

Spot-ony je vhodné s ohledem na
zdravotní rizika z klí‰Èat pouÏívat
preventivnû, tzn. pokud se zvífie celoroãnû
venãí v oblastech s v˘skytem klí‰Èat, tak
spot-ony pouÏíváme celoroãnû. Pokud se
jedná o sezonní v˘skyt klí‰Èat, aplikujeme
spot-on jiÏ v bfieznu a o‰etfiení opakujeme
kaÏd˘ mûsíc aÏ do konce sezony v˘skytu
klí‰Èat. Pouze preventivním pfiístupem
zajistíme ochranu na‰ich mazlíãkÛ pfied
pfienosem infekãních nemocí z klí‰Èat.

KOMÁ¤I, MUCHNIâKY
Komáfii a muchniãky jsou parazité
s lokálním v˘skytem (vodní toky, rybníky,
jezera, písãité pláÏe). Tito parazité
zpÛsobují bolestivé popíchání nebo
pokousání a nûktefií komáfii a muchniãky
jsou pfiena‰eãi závaÏn˘ch nemocí
(leischmanióza, srdeãní ãervivost). Na‰tûstí
je v˘skyt tûchto nemocí v âeské republice
ojedinûl˘. Toto ale neplatí o zahraniãí.
V jihoevropsk˘ch státech, Itálii, Francii,
·panûlsku, na Balkánû a v okolí
Stfiedozemního mofie je hojn˘
v˘skyt tûchto pfiena‰eãÛ.

KLÍ·ËATA
Donedávna se klí‰Èata povaÏovala za
sezonního parazita, kter˘ se vyskytuje od
jara do podzimu. V posledních letech se
ale s klí‰Èaty setkáváme celoroãnû.
Na klí‰Èata existují dva rozdílné pohledy,
jeden ze strany laika a druh˘ ze strany
veterináfie.
Klí‰Èata jsou pro chovatele v první fiadû
velmi odporn˘m stvofiením, které nemá na
jejich miláãkovi co dûlat. Toto je také
nejãastûj‰í dÛvod náv‰tûvy veterináfie
a pouÏití protiklí‰tûcích preparátÛ.
Z pohledu veterináfie jsou klí‰Èata ale

Îivotní cyklus klí‰tûte

Léãba a prevence proti komárÛm
a muchniãkám je podobná jako u klí‰Èat.
Za nejúãinnûj‰í preparáty jsou povaÏovány
spot-on pfiípravky s registrovan˘m
repelentním úãinkem. Jedin˘ rozdíl je ten,
Ïe tyto preparáty vykazují úãinnost proti
komárÛm a muchniãkám pouze 3 t˘dny,
proto je nezbytné pfii del‰ím pobytu
v místû v˘skytu komárÛ a muchniãek
(napfiíklad letní dovolená v jiÏní Evropû)
opakovat jejich aplikaci kaÏd˘ch 21 dní.
MVDr. Marek Paliãka,
Veterinární klinika Uherské Hradi‰tû
Botticelli Public Relations, s.r.o.
Foto Bayer
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