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Stfievní virová onemocnûní u ‰tûÀat – parvovirus a koronavirus

VIRY JSOU zákeřné!
DokáÏou se mistrnû pfievlékat a klamat, extrémnû dobfie pfieÏívat
a vÏdycky najdou mnoho prostfiedkÛ a zpÛsobÛ rozmnoÏování. Jako
bunûãné parazity a pÛvodce chorob je najdeme u ÏivoãichÛ v‰eho druhu.

Pokud
‰tûÀata
pfieÏijí první
4 dny nemoci
– ‰ance na
jejich pfieÏití
znaãnû
vzrostou

do jiÏ koncem 70. let vystavoval
psy a dostal se s nimi do Ho-
landska, moÏná má tuto zku‰enost.

Po Winner Show v roce 1978 totiÏ byla
poprvé do stfiední Evropy zataÏena ve vel-
ké mífie parvoviróza. Mnoho psÛ se tam
zfiejmû nakazilo virem a dovezlo si nemoc
domÛ. Mnozí veterináfii zaãali pouÏívat
na ochranu dosud zdravé populace oãko-
vací látku proti koãiãímu moru, která
ov‰em byla schválena pouze pro koãky.
JelikoÏ je v‰ak koãiãí mor rovnûÏ vyvolá-
ván parvovirem, zdálo se toto oãkování
slibné. A skuteãnû bylo posléze zji‰tûno,
Ïe psi sice onemocnûli, ale nemoc mûla
mírnûj‰í prÛbûh neÏ u neoãkovan˘ch zví-
fiat. To v‰ak platilo pouze pro dospûlé psy.
U ‰tûÀat probíhala nemoc vysoce akutnû,
ãasto se smrteln˘mi následky.
Pozdûji byl pÛvodní psí parvovirus 2
(CPV-2) vystfiídán virulentnûj‰ím CPV-
2a a CPV-2b. To má napfiíklad za násle-
dek, Ïe se touto virulentnûj‰í formou
mohou nakazit i koãky. Opaãná cesta –
pfienos infekce z koãky na psa – ov‰em
není moÏná.
Viry jsou organismy, které se nemûní
dûlením jako napfiíklad bakterie. Potfie-
bují Ïivé hostitelské buÀky k syntéze
sv˘ch podjednotek jako kyselin nukleo-
v˘ch a bílkovin, z nichÏ pak vzniknou
kompletní virové ãásteãky. Schopnost
rozmnoÏování, infekãnost a patogennost
získají, teprve kdyÏ najdou vhodnou hos-
titelskou buÀku.
Psí parvovirus potfiebuje ke svému roz-
mnoÏování buÀky které se rychle dûlí.
Proto napadá nejradûji stfievní krypto-
buÀky, mladá stádia erytrocytÛ a granu-
locytÛ, lymfopoatické tkánû jako lymfatic-
ké uzliny, thymus a slezinu a, pokud se
je‰tû dûlí, i buÀky myokardu.

P¤ENOS
CPV je po milionech vyluãován s v˘ka-
ly a psi se mohou infikovat fekálnû-
orálnû napfiíklad krmením zneãi‰tûn˘m
v˘kaly. Virus v‰ak ulpívá i na srsti, na
obleãení a botách, a tak ho pes mÛÏe
dostat do tûla pfii olizování. Tím zpÛso-
bem se tehdy dostal i do chovÛ a naka-
zilo se mnoho ‰tûÀat.
Inkubaãní doba ãiní asi 2 aÏ 3 dny aÏ do
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virémie a 4 aÏ 7 dní do v˘skytu klinic-
k˘ch symptomÛ podle místa usazení
(stfievní krypty nebo rozmnoÏování
v tkáních). Vyluãování viru zaãíná asi 3
aÏ 5 dní po infekci a trvá 12, ve vzácn˘ch
pfiípadech aÏ 25 dní.
CPV má vysokou tenacitu a v teple si
uchovává nakaÏlivost ve v˘kalech aÏ 6
mûsícÛ. To je tfieba vzít v úvahu, pokud
musíme jako chovatelé b˘t v kontaktu
s jin˘mi chovateli, jejichÏ psi mûli par-
vovirózu. Dezinfekce proti CPV-2 jsou
úãinné pouze v podobû 2procentního
louhu sodného a 2procentní kyseliny
peroctové. V zásadû to v‰ak také zna-
mená, Ïe proti CPV je tfieba bojovat
i jin˘m zpÛsobem, kter˘m se je‰tû bu-
du zab˘vat.

SYMPTOMY
Nemocnost a úmrtnost jsou obzvlá‰È
vysoké u nedostateãnû oãkovan˘ch nebo
neoãkovan˘ch ‰tûÀat a mlad˘ch psÛ do
‰estého mûsíce Ïivota a u star˘ch psÛ
nebo psÛ trpících jinou chorobou. Kdo
jiÏ nûkdy zaÏil parvovirovou infekci
u sv˘ch ‰tûÀat, urãitû s hrÛzou vzpomíná
na symptomy a prÛbûh choroby.
·tûÀata jsou nejdfiív ochablá a neteãná
a ztrácejí svou obvyklou Ïivost. To je zpÛ-
sobeno horeãkou, která souvisí s virémií,
prvním „propa‰ováním“ replikovan˘ch
virÛ do krevního obûhu. Po této fázi
následuje zvracení a krvav˘ prÛjem, které
jsou pro tuto ãasto smrtelnou nemoc
charakteristické. Velmi typick˘ je pach
v˘kalÛ a zvratkÛ, kter˘ kaÏd˘ zku‰en˘
veterináfi rozpozná hned pfii první kon-
zultaci jako „parvo-zápach“.
Pfiíãinou je naru‰ení stfievní sliznice viry,
které se rozmnoÏily v rychle se dûlících
stfievních kryptobuÀkách a pfii v˘stupu
z tûchto bunûk je naru‰ují a tím zpÛso-
bují zánût stfievní sliznice. StupeÀ v˘raz-
nosti symptomÛ do znaãné míry závisí na
pfiítomnosti jin˘ch virÛ, parazitÛ nebo
bakterií a na stupni imunosuprese (sní-
Ïení aktivity T-bunûk). Pokud ‰tûÀata pfie-
Ïijí první 4 dny nemoci – vût‰ina ‰tûÀat
v tomto období uhyne - ‰ance na jejich
pfieÏití znaãnû vzrostou. Celkovû nemoc
trvá 1 aÏ 2 t˘dny.
Na poãátku 80. let byla ãasto pozorována
i jiná forma prÛbûhu. ·tûÀata, která
nemûla protilátky od matky, dostávala
ãásteãnû smrtelnou myokarditidu. Na-
kazila se jiÏ 5 dní pfied porodem aÏ 5 dní
po porodu a byla bez ochrany vydána
napospas virÛm. Zánût srdeãního svalu
zpÛsoben˘ mnoÏením virÛ pak mûl za
následek svého ãasu ãastá náhlá úmrtí
‰tûÀat. Díky oãkování chovn˘ch fen v‰ak
byla myokarditida ‰tûÀat vym˘cena.

DIAGNÓZA
Díky peãlivé anamnéze lze zjistit jiÏ moÏ-
n˘ zdroj infekce. Dal‰í indicií je typick˘
pach ‰tûÀat s parvovirózou. ·tûÀata, silnû
dehydrovaná zvracením a prÛjmem, mají
zv˘‰en˘ hematokrit a celkov˘m stanove-
ním bílkovin lze stupeÀ dehydratace
objektivizovat. Bíl˘ krevní obraz (leukocy-
ty a monocyty) vykazuje v prÛbûhu nemo-
ci typické zmûny. DÛkaz viru samého lze
dnes provést ãetn˘mi praktick˘mi testy.

LÉâBA
Pfii parvoviróze by mûla b˘t samozfiej-
mostí léãba za podpory veterináfie, proto-
Ïe je nutná rozsáhlá terapie. V první fiadû
je tfieba vyrovnat ztrátu tekutin a elektro-
lytu zpÛsobenou zvracením a prÛjmem.
MnoÏství podávané tekutiny je urãováno
stupnûm dehydratace.
Dal‰í zásadou léãby je podávání imunit-
ního séra ve fázi virémie.
Krmení by mûlo b˘t na 1 aÏ 2 dny zcela
vynecháno, protoÏe v dÛsledku naru‰ení
stfievních klkÛ je znemoÏnûno vstfiebává-
ní sloÏek potravy. Krmení by pak mûlo
zaãít postupn˘m podáváním libového
mletého kufiecího masa s pfiímûsí libové-
ho tvarohu a r˘Ïe nebo tûstovin. Porce
jsou zprvu malé a dennû se zvût‰ují.
Pokud v‰ak zaãneme s krmením pfiíli‰
brzy, mÛÏe znovu dojít k prÛjmÛm. Zde
je tedy v kaÏdém pfiípadû namístû opatr-
nost. Pitná voda by mûla b˘t pfievafiená
a pfiípadnû lze podávat glukózov˘ roztok
elektrolytu.
Veterináfi mÛÏe rovnûÏ podle daného pfií-
padu pfiedepsat antiemetika a antibiotika
na ochranu proti sekundárním bakteriál-
ním infekcím. Dal‰í podpÛrnou léãbu
zahájí veterináfi podle prÛbûhu choroby.

Pfii vãasném nasazení léãby a dobré péãi
mÛÏe pfieÏít aÏ 80 procent nemocn˘ch
psÛ. Pokud jsou v‰ak ve hfie i jiné viry,
ãiní úmrtnost obecnû 100 procent.

PREVENCE
První prevencí je v kaÏdém pfiípadû imu-
nizace atenuovan˘mi Ïiv˘mi oãkovacími
látkami. Zde bych se chtûla na chvíli po-
zastavit a uvést nûkolik základních infor-
mací k imunizaci oãkováním.
Díky oãkování psÛ ztratily klasické psí
mory na nebezpeãnosti, protoÏe oãková-
ní chrání nejen jednotlivého psa pfied
infekcí, n˘brÏ brání také ‰ífiení chorobo-
plodn˘ch zárodkÛ redukováním poãtu
hostitelÛ, a tak chrání i psy, ktefií oãková-
ni nejsou. Tak to ov‰em funguje pouze
pfii minimálnû 70procentní hustotû oãko-
vání u psí populace. Finsko bylo bohuÏel
pfied nûkolika lety svûdkem toho, Ïe
bûhem nûkolika mûsícÛ onemocnûlo pfies
5 tisíc psÛ psinkou a uhynulo na ni.
Hustota oãkování totiÏ poklesla pod 50
procent, a jen proto mohlo dojít k takové
epidemii psinky.
Parvoviróza je pomûrnû „mladou“ psí epi-
demií. Vyskytla se pfiibliÏnû pfied 20 lety
v nechránûné populaci, a tak do‰lo pfii
prudkém prÛbûhu a rychlém ‰ífiení
k vysok˘m ztrátám – uhynulo cca 80 pro-
cent nemocn˘ch.
Boj proti epidemiím prostfiednictvím
imunizace v‰ak sleduje dvojí strategii.
Kromû stabilní imunity populace pfiesa-
hující 70 procent je nutné peãlivá a solid-
ní základní imunizace ‰tûÀat a mlad˘ch
psÛ. Start do Ïivota by mûl b˘t chránûn
jiÏ matefisk˘mi protilátkami. Ty ‰tûnû zís-
kává od dobfie imunizované feny.
Problém v‰ak pfiedstavuje pfiechod od
matefiské ochrany k vlastní ochranû
oãkováním. Zde je tfieba pfiekonat tak-
zvanou „imunologickou mezeru“, která
vzniká úbytkem objemu matefisk˘ch pro-
tilátek s pfiib˘vajícím vûkem.
Velkoplo‰né studie svého ãasu ukázaly, Ïe
pfies 80 procent ‰tûÀat ve vûku 6 t˘dnÛ jiÏ
není dostateãnû chránûno proti parvovi-
róze. Zde je v‰ak jiÏ moÏno provádût
oãkování Ïiv˘mi oãkovacími látkami
v chovech, které mají „parvoproblém“.
·etfiení kromû toho ukázala, Ïe ‰tûÀata,
která byla oãkována proti parvoviróze ve
vûku 8 t˘dnÛ, si nevytvofiila dostateãnou
imunitu. Nebylo tomu tak ani u pfieoãko-
vání provádûného ve 12. t˘dnu. Teprve
oãkování provádûné v 16. t˘dnu zajistilo
stabilní, zatíÏitelnou imunitu.
Zde je obzvlá‰È dÛleÏité dodrÏet u zá-
kladní imunizace ãasové intervaly 3 aÏ 4
t˘dny mezi jednotliv˘mi oãkováními,
protoÏe jedinû tak je zaji‰tûn pln˘ „boos-
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V osmi t˘dnech je ‰tûnû
„zralé“ na první oãkování
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ter-efekt“. Po jednom roce se musí oãko-
vání opakovat.
Podle doporuãení Truyena by mûla
základní imunizace k pfiekonání imuno-
logické mezery a k vytvofiení zatíÏitelné
imunity ‰tûÀat vypadat takto: 
8. t˘den Ïivota– psinka, parvoviróza, HCC,
leptospiróza (pfiípadnû jen vysoce titrové
oãkovací látky psinka a parvoviróza)
12. t˘den Ïivota – psinka, parvoviróza,
HCC, leptospiróza a vzteklina
15. aÏ 16. t˘den Ïivota – psinka, parvo-
viróza, HCC, leptospiróza a vzteklina
Po 1. roce v cca 16. mûsíci Ïivota – psin-
ka, parvoviróza, HCC, leptospiróza
a vzteklina
Pfii zvlá‰tním ohroÏení vrhu jsou moÏná
oãkování v 6. t˘dnu Ïivota vysoce titrov˘-
mi oãkovacími látkami.
Oãkování bfiezích fen se nedoporuãuje.
Plánované pfieoãkování by mûlo b˘t pro-
vedeno vãas (14 dní) pfied háráním urãe-
n˘m ke krytí.
Imunitní soustava ‰tûnûte je schopna rea-
govat na mnoho antigenÛ souãasnû tvor-
bou specifick˘ch protilátek. Proto není
tfieba oãkování ‰tûpit.
Na závûr bych chtûla konstatovat, Ïe
podle mého názoru neexistuje jiná obha-
jitelná alternativa neÏ oãkování. KaÏ-
doroãní pfieoãkování je v souãasné dobû
nejjistûj‰ím zpÛsobem jak zajistit velkou
hustotu oãkování. Solidní základní imu-
nizace ‰tûÀat zajistí bezpeãn˘ styk
s ostatními ‰tûÀaty a psy.

INFEKCE KORONAVIRU
Koronaviry se vyskytují na celém svûtû.
Jsou druhovû specifické a u kaÏdého Ïivo-

ãicha vyvolávají zcela urãité nemoci.
U ãlovûka obecnû vyvolávají pouze
ne‰kodná nachlazení. Ale urãitû si je‰tû
pamatujete na novinové titulky z minulé-
ho roku, kde se psalo, Ïe „zvífiecí a lidsk˘
koronavirus si vymûnily geny“. ·lo
o pÛvodce plicní choroby SARS (Severe
Acute Respiratory Syndrom = tûÏk˘ akut-
ní syndrom du‰nosti), kter˘ se poprvé
vyskytl v bfieznu 2003 v âínû. Tady zpÛso-
bila dal‰í vlastnost ãetn˘ch virÛ, Ïe byli
Ïivoãichové – v tomto pfiípadû ãlovûk –
vydáni napospas útoku virÛ pomûrnû
bezmocnû a naprosto pfiekvapivû. Díky
této schopnosti je napfiíklad i v˘voj oãko-
vacích látek proti chfiipce trval˘m závo-
dem mezi vûdou a nov˘m mutovan˘m
virem chfiipky. Koronaviry dostaly název
podle svého vzhledu. Na vnûj‰ím obalu
viru sedí v pravideln˘ch odstupech gly-
koproteiny, které mají kyjovité zakonãení.
Tím pfiipomínají vûnec (koronu).
PrÛjmy u psÛ, které byly vyvolány koro-
naviry (CCV), byly prokázány poprvé
v roce 1971.

P¤ENOS
Virus je vyluãován s v˘kaly, takÏe se jiní
psi mohou nakazit fekálnû-orálnû. V po-
pulacích, které nejsou imunní, dochází
k rychlému ‰ífiení, inkubaãní doba ãiní 1
aÏ 4 dny. Na rozdíl od parvovirózy v‰ak
nedochází k virémii, n˘brÏ viry niãí buÀ-
ky horních ãástí stfievních klkÛ a nûkdy
pronikají do lymfatick˘ch uzlin, jater
a sleziny bez dal‰ích následkÛ.
Virus je vyluãován cca 3 aÏ 14 dní. Te-
nacita viru je obzvlá‰È vysoká v zimû.
Nelze jej zniãit kyselinami, a proto bez

po‰kození prochází Ïaludkem. Úãinné
jsou v‰ak speciální antivirové dezinfekãní
prostfiedky.

SYMPTOMY
JelikoÏ je virus vysoce nakaÏliv˘, jsou
ohroÏeny zejména chovatelské stanice
s velk˘m poãtem psÛ a mezi nimi
obzvlá‰È ‰tûÀata. Nemoc se ve vût‰inû pfií-
padÛ vyskytuje aÏ od 4. t˘dne Ïivota. ·tû-
Àata jsou ochablá a neteãná a odmítají
krmení. V̆ kaly jsou zpoãátku ka‰ovité
a posléze hlenovité aÏ vodnaté. Páchnou
a mají typické nazelenalé zbarvení.
Tûlesná teplota je jen mírnû zv˘‰ená (39,2
°C). Teplota niÏ‰í neÏ normální tûlesná
teplota neb˘vá pozorována.
V dÛsledku velmi siln˘ch prÛjmÛ, které
mohou trvat aÏ 14 dní, mÛÏe dojít
k znaãné dehydrataci. JestliÏe je prÛbûh
tûÏ‰í a vyskytnou se i úhyny, svûdãí to
o dvojí infekci kombinované s CPV-2.
V zásadû je úmrtnost nízká a omezuje se
pfiedev‰ím na ‰tûÀata.
Psi chovaní jednotlivû vût‰inou onemoc-
ní, aniÏ by si toho majitel pov‰iml. Vy-
tvofií si neutralizující protilátky a pak
jsou chránûni pfied dal‰ími infekcemi.
U psÛ s chronick˘mi prÛjmy lze ãasto
dokázat CCV.

DIAGNÓZA
PrÛbûh choroby, forma prÛjmu a jakáko-
li absence zmûny krevního obrazu
nasvûdãují na pfiítomnost koronaviru.
Test vhodn˘ pro provádûní v ordinacích
není k dispozici. Prokázání protilátek
nemá velkou hodnotu, protoÏe lze ãasto
zaznamenat pozitivní v˘sledky. Teprve
dodateãnû mÛÏe vícenásobn˘ vzestup tit-
ru prokázat prodûlanou infekci.

LÉâBA
I zde je nejdÛleÏitûj‰ím opatfiením pfií-
vod tekutin a vyrovnání ztráty elektroly-
tu a pfiechodné pfieru‰ení krmení. ·tû-
Àata a mladé psy je tfieba udrÏovat
v teple. Antibiotická terapie je zpravidla
zbyteãná, pokud se prÛbûh nemoci
nezhor‰í v dÛsledku sekundárních
infekcí. Po 14 dnech aÏ tfiech t˘dnech se
‰tûÀata vût‰inou uzdraví bez násled-
n˘ch trval˘ch ‰kod.

PREVENCE
Existuje sice atenuovaná vakcína i mrtvá
oãkovací látka. V tomto pfiípadû je v‰ak
nutnost oãkování sporná, protoÏe dospû-
lí psi ãasto reagují sérologicky pozitivnû
kvÛli jiÏ prodûlané nûmé a subklinické
infekci. U ‰tûÀat mohou b˘t jen krátko-
dobû prokázány matefiské protilátky.

K. Bottenbergová
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Dal‰í indicií 
je typick˘

pach ‰tûÀat
nakaÏen˘ch

parvovirózou
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