
a jafie si psi pfiiná‰ejí z procházek
domÛ ãastokrát celé pfiehr‰le
klí‰Èat. Kousnutí klí‰tûtem mÛÏe

mít pro psa tûÏké následky: klí‰Èata
mohou pfiená‰et bakterie, které vyvoláva-
jí boreliózu – zánûtlivé onemocnûní klou-
bÛ. PotíÏe zpÛsobené nemocí jsou pro
psa velmi nepfiíjemné a mohou ho pfii-
pravit o radost ze Ïivota.
Jak velké je riziko pro psy, Ïe 
budou infikováni po kousnutí
klí‰tûtem choroboplodn˘mi 
zárodky boreliózy? Existují psi, 
ktefií jsou zvlá‰È ohroÏení?
Riziko, Ïe se pes nakazí Borelií burgdor-
feri, závisí na mnoha faktorech. Nebez-
peãí infekce jsou vystaveni psi Ïijící

v oblastech, ve kter˘ch se borelióza vy-
skytuje endemicky a tím je také souãástí
pfienosového cyklu mezi mal˘mi savci
(napfiíklad my‰mi) a ptáky na jedné stra-
nû a klí‰Èaty na stranû druhé (napfiíklad
klí‰tû obecné, Ixodes ricinus). Na‰e vlast-
ní v˘zkumy ukázaly, Ïe v místních popu-
lacích klí‰Èat není Ïádnou zvlá‰tností cel-
ková promofienost ve v˘‰i tfiiceti procent.
Riziko infekce samozfiejmû znaãnû závisí
na vyuÏití a na ãinnostech psa. Psi, ktefií
se rádi zdrÏují v hustém kfioví, a loveãtí
psi jsou pfiedurãeni k tomu, aby nasbíra-
li hodnû klí‰Èat. Kromû toho nesmíme
zapomínat, Ïe v na‰ich zemûpisn˘ch ‰ífi-
kách závisí riziko nákazy velmi silnû na
roãním období. V˘raznou aktivitu klí‰Èat

mÛÏeme oãekávat v tepl˘ch mûsících od
jara aÏ do pozdního podzimu. Pfiesto
jsou klí‰Èata aktivní i v mírn˘ch zimních
dnech a podle okolností mohou najít
svého hostitele.
Jak poznají majitelé psÛ, 
Ïe pes onemocnûl boreliózou? 
Klinické zmûny, které by mohly b˘t maji-
teli psa nápadné, dosahují od celkové
vysílenosti psa pfies nechuÈ k pohybu aÏ
po tûÏké kulhání. Klinické zmûny typické
pro lymskou boreliózu prakticky neexis-
tují. U psa na rozdíl od ãlovûka nevzniká
kolem kousnutí klí‰tûte zãervenání kÛÏe
(erythema migrans), které by mohlo upo-
zorÀovat na existující infekci bakterií
Borrelia burgdorferi. Jednoznaãnou diag-
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nózu mÛÏe stanovit jen veterináfi provádûjí-
cí léãbu, kter˘ se kromû sv˘ch odborn˘ch
znalostí opírá také o specifické laboratorní
diagnostické metody vy‰etfiení, jeÏ mu
umoÏÀují prokázat pfiíslu‰né protilátky
v krvi infikovaného psa.
Lze boreliózu u psÛ léãit? A uzdraví 
se pes zcela, nebo mÛÏe mít trvalé
pozdní následky tohoto onemocnûní? 
Bakteriální povaha pÛvodce lymské borelió-
zy znamená, Ïe choroboplodné zárodky
tohoto infekãního onemocnûní lze usmrtit
antibiotiky rÛzn˘ch skupin. V normálním
pfiípadû reagují pacienti na léãbu antibioti-
ky dobfie, a proto lze u vût‰iny psÛ infiko-
van˘ch bakterií Borrelia burgdorferi oãeká-
vat rychlé zlep‰ení celkového zdravotního
stavu. Na základû rozsáhl˘ch v˘zkumÛ lze
dnes s pomûrnû velkou jistotou tvrdit, Ïe
léãba antibiotiky, která dnes máme k dispo-
zici, nevede k úplnému vyhubení chorobo-
plodn˘ch zárodkÛ v hostiteli a i po dlouho-
dobé terapii mohou v tûle psa pfieÏít
jednotlivé organismy pÛvodce nemoci. Zda
mÛÏe tato pfietrvávající infekce vést k opa-
kovanému propuknutí choroby, dnes je‰tû
není jednoznaãnû prokázáno. Musíme
vycházet z toho, Ïe Ïiví pÛvodci lymské
boreliózy pfieÏívající ve svém hostiteli pfied-
stavují pro pacienta dlouhodobé riziko, kte-
ré bychom rozhodnû nemûli podceÀovat.
JiÏ nûkolik let existuje pro psy
oãkování proti borelióze. Jak˘ je
skuteãn˘ v˘znam tohoto oãkování?
Nakolik je toto oãkování úãinné 
a jak silná je dosaÏená ochrana? 
Oãkování proti lymské borelióze, které dnes
máme k dispozici, brání hned od poãátku,
aby se bakterie Borrelia burgdorferi pfienes-
ly z klí‰tûte na hostitele. Oãkováním indu-
kované protilátky proti speciálnímu povr-
chovému proteinu (OspA) bakterie Borrelia
burgdorferi kolují v krevním fieãi‰ti psa. Pfii
sání krve z hostitele nasají klí‰Èata spolu
s krví také tyto protilátky, jeÏ se pak ve
stfiedním stfievu klí‰tûte váÏou na pÛvodce
boreliózy, ktefií jsou usazeni právû v této
ãásti trávicího traktu klí‰tûte. 
Pfienos na hostitele vyÏaduje nutnû potfieb-
n˘ pfiechod bakterií Borrelia burgdorferi
do slinn˘ch Ïláz klí‰tûte – a právû tomuto

pfiechodu úãinné látky v krvi psa brání. Je
v‰ak tfieba poznamenat, Ïe tento mechanis-
mus nabízí efektivní ochranu jedinû tehdy,
kdyÏ v krvi psa koluje dostateãné mnoÏství
cirkulujících protilátek. Tato vysoká hladi-
na protilátek se udrÏuje na úãinné hodno-
tû pravideln˘m oãkováním. Zda tyto proti-
látky, které se indukují oãkovacími látkami,
jeÏ máme dnes k dispozici, úãinnû chrání
oãkovaného psa také proti jin˘m druhÛm
bakterie Borrelia burgdorferi vyskytujícím
se v Evropû (napfiíklad Borrelia afzelii,
Borrelia garinii atd.), musí je‰tû ukázat dal-
‰í laboratorní v˘zkumy.
Jak˘m psÛm lze doporuãit 
oãkování proti klí‰ÈatÛm? Kdy 
by se mûlo oãkování provádût? 
Oãkování je vhodné pouÏít tehdy, kdyÏ hro-
zí vysoké riziko expozice a tím také infekce.
V souladu s touto zásadou je rozumné oãko-
vat proti borelióze psy, ktefií mají hodnû
moÏností volného pohybu a setkávají se ãas-
tûji s klí‰Èaty. ProtoÏe aktivita klí‰Èat je nej-
vût‰í v tepl˘ch mûsících, je nejrozumnûj‰í
zaãínat psy oãkovat jiÏ na poãátku jara nebo
u ‰tûÀat po opu‰tûní chovatelské stanice,
kde byla ‰tûÀata odchována. DÛleÏité je
dosáhnout u psa rychle úãinné ochranné
hladiny protilátek v krvi. I pfies oãkování, jeÏ
je dnes k dispozici, bychom mûli i nadále
myslet na v‰echny ostatní zpÛsoby ochrany
psÛ proti lymské borelióze a nemûli bychom
je zanedbávat ani po provedeném oãkování.
Zde musíme uvést pfiedev‰ím kaÏdodenní
kontrolu psa, zda nemá nûkde na tûle
zakousnuté klí‰tû, a pouÏívání prostfiedkÛ,
které klí‰Èata odpuzují nebo usmrcují.
KaÏdodenní kontrola má velk˘ v˘znam pfie-
dev‰ím proto, Ïe pfienos bakterií Borrelia
burgdorferi z klí‰tûte na psa vyÏaduje, aby
bylo klí‰tû zakousnuté do kÛÏe svého hosti-
tele alespoÀ po dobu 24 hodin. Vãasné
odstranûní klí‰Èat proto podstatnou mûrou
pfiispívá k ochranû psÛ pfied onemocnûním.
Jak psi sná‰ejí oãkování 
proti borelióze? Existují nûjaké
vedlej‰í úãinky tohoto oãkování?
Oãkovací látka, která je k dispozici na
ochranu proti lymské borelióze, se získává
z organismÛ druhu Borrelia burgdorferi
sensu stricto, které se mnoÏí na tkáÀov˘ch
kulturách a poté usmrcuje a upravuje spe-
ciálními laboratorními postupy. K posílení
indukované imunitní odezvy organismu
psa se k tomuto lyzátu vytvofienému z us-
mrcen˘ch bakterií pfiidává podobnû jako
u jin˘ch oãkovacích látek vhodné adjuvans.
Vedlej‰í úãinky, které jsme aÏ dosud pozo-
rovali, pfiedstavují lokálnû omezené otoky
nebo mírné zv˘‰ení tûlesné teploty psa, jeÏ
nastupuje nûkolik málo hodin po oãkování,
ale velmi rychle opût odeznívá (za ménû neÏ
24 hodin). Ved
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