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Rozpoznávání a o‰etﬁování ‰tûnûcích nemocí

Parvovirová infekce u štěňat
Viry jsou záludné. Jsou odborníky v maskování a oklamávání. Vynikají
extrémní schopností nalézat prostﬁedky a cesty jak pﬁeÏít a rozmnoÏit se.
Tyto bunûãné parazity a pÛvodce nemocí lze nalézt u v‰ech druhÛ ÏivoãichÛ.
‰ích teplotách zÛstává v trusu nakaÏliv˘
aÏ 6 mûsícÛ. To je tﬁeba mít na pamûti,
pokud musí ãlovûk jako chovatel navázat kontakt s jin˘m chovatelem, u nûhoÏ
se objevila parvoviróza. Dezinfekce proti CPV-2 je úãinná, jen kdyÏ se provádí
2% louhem sodn˘m nebo 0,2% kyselinou
peroctovou. V zásadû to ale také znamená, Ïe s parvovirem je nutno bojovat
jin˘m zpÛsobem, o kterém se pozdûji
je‰tû zmíním.

SYMPTOMY

P

okud jste uÏ koncem 70. let jezdili
po v˘stavách a vystavovali jste své
psy v Holandsku, moÏná jste i vy
uãinili následující zku‰enost. Po Winner
Show v roce 1978 v Amsterdamu následovala první velká epidemie parvovirózy.
Mnoho psÛ se evidentnû nakazilo právû
tam a nákazu si pﬁivezli s sebou domÛ.
Mnozí veterináﬁi ve snaze ochránit alespoÀ zatím nezasaÏenou ãást populace
zaãali aplikovat oãkovací látku pro koãky,
i kdyÏ ta byla urãená jen pro tato zvíﬁata.
ProtoÏe koãiãí mor neboli panleukopenie
koãek je rovnûÏ vyvoláván parvovirem,
domnívali se, Ïe toto oãkování bude
úspû‰né. Do‰lo k tomu, Ïe psi sice onemocnûli, nemoc v‰ak u nich mûla mírnûj‰í prÛbûh neÏ u neoãkovan˘ch zvíﬁat. To
ov‰em platilo jen u dospûl˘ch psÛ. U ‰tûÀat probíhala nemoc vysoce akutnû
a nezﬁídka smrtelnû.
Viry jsou organismy, které se nemnoÏí
dûlením jako tﬁeba bakterie. K syntéze
sv˘ch podjednotek, jako jsou nukleové
kyseliny a proteiny, které se pak sloÏí
v kompletní virovou jednotku, mnohem
více potﬁebují Ïivé hostitelské organismy.
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Jsou schopné rozmnoÏování, nakaÏliv˘mi a vyvolávajícími onemocnûní se stávají teprve tehdy, kdyÏ najdou hostitelskou buÀku. Psí parvovirus, vût‰inou
bûÏnû zvan˘ CPV, potﬁebuje ke svému
rozmnoÏování buÀky s vysokou mírou
dûlivosti. Proto napadá pﬁednostnû napﬁíklad buÀky stﬁevních sliznic, raná stadia ãerven˘ch krvinek, lymfatické uzliny,
brzlíku a slezinu a (dokud se je‰tû dûlí)
buÀky srdeãního svalu.

P¤ENOS
Psí parvovirus je milionkrát vylouãen
s trusem. Psi se mohou infikovat napﬁíklad tím, Ïe pozﬁou potravu za‰pinûnou
trusem. Virus v‰ak ulpívá také na srsti,
obleãení a botách, a lze ho tedy pozﬁít
také olizováním. Tímto zpÛsobem se
mÛÏe dostat do chovÛ a infikovat mnoho ‰tûÀat. Doba mezi nakaÏením a projevením prvních pﬁíznakÛ nemoci záleÏí
na místû napadení a ãiní 4 aÏ 7 dní. Vyluãování viru v trusu zaãíná uÏ 3 aÏ 5 dní
po infekci a trvá 12, ve vzácn˘ch pﬁípadech aÏ 25 dní.
Psí parvovirus je vysoce odoln˘ a pﬁi vy‰-

Procento onemocnûní a úmrtnost jsou
zvlá‰tû vysoké u neoãkovan˘ch nebo
nedostateãnû oãkovan˘ch ‰tûÀat aÏ do
‰estého mûsíce Ïivota jakoÏ i u star˘ch
psÛ nebo u tûch, kteﬁí trpí jin˘m onemocnûním.
KaÏd˘, kdo uÏ nûkdy u sv˘ch ‰tûÀat zaÏil
parvovirovou infekci, si bude její pﬁíznaky a prÛbûh s hrÛzou pamatovat aÏ do
konce svého Ïivota.
Nejprve jsou ‰tûÀata malátná a skleslá,
není u nich ani památky po obvyklém
Ïivém chování. To je zpÛsobeno horeãkou, která jde ruku v ruce s prvním pﬁenosem zmnoÏen˘ch virÛ do krevního
obûhu. Po této fázi pokraãuje toto ãasto
smrtelné onemocnûní zvracením a krvav˘m prÛjmem. Zcela typick˘ je pach tûchto v˘mû‰kÛ, kter˘ kaÏd˘ zku‰en˘ veterináﬁ pozná bûhem první konzultace jako
„parvovirov˘ zápach“.
Pﬁíãinou je poniãení stﬁevní sliznice
pÛsobením virÛ, které se rozmnoÏily
v rychle se dûlících buÀkách sliznic a jeÏ
pﬁi svém v˘stupu tyto buÀky niãí, jakoÏ
i dále vznikající zánûty stﬁevních sliznic.
Pokud infikovaná ‰tûÀata pﬁeÏijí první
ãtyﬁi dny nemoci – vût‰ina ‰tûÀat ov‰em
bûhem této doby zahyne – ‰ance na jejich
pﬁeÏití se v˘raznû zvy‰ují. Celkovû onemocnûní trvá 1 aÏ 2 t˘dny.
Na poãátku 80. et bylo moÏno ãasto
pozorovat jinou formu tohoto onemocnûní. ·tûÀata, která nemûla mateﬁské protilátky, onemocnûla zãásti smrteln˘m
zánûtem srdeãního svalu, myokarditidou.
Infikovala se uÏ 5 dní pﬁed narozením
nebo po nûm a byla tak nechránûna vystavena virÛm. Zánût srdeãního svalu
vyvolan˘ zmnoÏením virÛ pak vedl k svého ãasu ãasto vídanému náhlému úhynu
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‰tûÀat. Díky oãkování fenek v‰ak na‰tûstí
‰tûnûcí myokarditida vymizela.

t

DIAGNÓZA
Peãliv˘m pﬁezkoumáním prÛbûhu nemoci lze zjistit moÏn˘ zdroj infekce. Dal‰í
indicií je typick˘ pach ‰tûÀat, která onemocnûla parvovirózou ·tûÀata, v dÛsledku zvracení a prÛjmu silnû dehydratovaná, mají v krvi zv˘‰en˘ podíl pevn˘ch
souãástí, jejich krev je takzvanû hust‰í.
Urãením celkového mnoÏství bílkovin lze
zjistit stupeÀ dehydratace. Bílé krvinky
(leukocyty a monocyty) vykazují v prÛbûhu onemocnûní typické zmûny. Prokázání
samotného viru je dnes moÏné prostﬁednictvím ãetn˘ch praktick˘ch testÛ.

LÉâENÍ
Léãení za úãasti veterinárního lékaﬁe by

mûlo b˘t v tûchto pﬁípadech samozﬁejmostí, protoÏe je nezbytná rozsáhlá terapie. V první ﬁadû je nutno vyrovnat ztrátu
tekutin a elektrolytÛ zpÛsobenou zvracením a prÛjmy. MnoÏství podávané tekutiny se urãí podle stupnû dehydratace.
Dal‰í zásadou léãby je podání imunoséra
ve fázi ‰íﬁení virÛ (viremická fáze).
Jeden aÏ dva dny by se vÛbec nemûlo
podávat krmivo, protoÏe vzhledem
k po‰kození stﬁevní sliznice nemÛÏe
docházet ke vstﬁebávání Ïivin. Poté by se
krmení mûlo skládat z libového mletého
drÛbeÏího masa smíchaného s netuãn˘m
tvarohem a r˘Ïí nebo tûstovinami. Porce
musí b˘t zpoãátku malé a den po dni se
postupnû zvût‰ují. KdyÏ ov‰em s krmením zaãnete pﬁíli‰ brzy, mÛÏe to vést znovu k prÛjmÛm. Proto je zde namístû velká
opatrnost. Vodu na pití je nutno podávat
pﬁevaﬁenou a pﬁípadnû je moÏno podávat
také glukózov˘ elektrolytick˘ roztok.
Veterináﬁ mÛÏe pﬁedepsat také prostﬁedky proti zvracení a antibiotika k pokrytí
sekundárních bakteriálních infekcí. Dal‰í
podpÛrnou léãbu stanoví veterinární
lékaﬁ pﬁípad od pﬁípadu. Pokud se s léãbou zaãne vãas a pﬁi dobré péãi mÛÏe
pﬁeÏít aÏ 80 procent nemocn˘ch psÛ.
Pokud v‰ak se podílí je‰tû jiné viry, je
úmrtnost stoprocentní.

PREVENCE

Oãkování
8. T¯DEN ÎIVOTA psinka, parvoviróza,
HCC, leptospiróza (volitelnû jen oãkovací
látky s vysok˘m titrem psinky
a parvovirózy)
12. T¯DEN ÎIVOTA psinka, parvoviróza,

HCC, leptospiróza a vzteklina
15. – 16. T¯DEN ÎIVOTA psinka,

parvoviróza, HCC, leptospiróza a vzteklina
PO 1 ROCE V CCA 16. MùSÍCI ÎIVOTA

Foto Porubská

psinka, parvoviróza, HCC, leptospiróza
a vzteklina
Pﬁi mimoﬁádném ohroÏení vrhu je moÏné
oãkovat v 6. t˘dnu Ïivota oãkovacími
látkami s vysok˘m titrem.
Oãkování bﬁezích fen nelze doporuãit.
Nezbytná pﬁeoãkování by se mûla
uskuteãnit vãas (14 dní) pﬁed háráním,
bûhem nûhoÏ má b˘t fena nakryta.

Nejlep‰í prevencí je v kaÏdém pﬁípadû
imunizace Ïiv˘mi vakcínami, jejichÏ
úãinky (které vyvolávají nemoc) jsou
v˘raznû oslabeny. Tady bych se chtûla
chvíli zdrÏet a vyslovit nûkolik zásad
k imunizaci oãkováním.
Oãkováním psÛ ztratily klasické psí nákazy svou nebezpeãnost, protoÏe oãkování
nechrání pﬁed infekcí jen jednotlivého
psa, ale brání také ‰íﬁení pÛvodcÛ nemoci
zredukovan˘m poãtem hostitelÛ a chrání
tím pádem i psy, kteﬁí oãkováni nebyli.
To v‰ak funguje, jen kdyÏ je prooãkovanost psí populace nejménû 70 procent.
Nedávno se o tom bohuÏel na vlastní
kÛÏi muselo pﬁesvûdãit Finsko, kdyÏ tam
bûhem nûkolika mûsícÛ více neÏ 5 tisíc
psÛ onemocnûlo psinkou a uhynulo na
ni. Psinková epidemie tam mohla propuknout jen proto, Ïe prooãkovanost
populace klesla na 50 procent.
Parvoviróza je relativnû „mladá" psí nákaza. Objevila se pﬁed cca 20 lety u nechránûné populace a vzhledem k jejímu rychlému prÛbûhu a ‰íﬁení tehdy do‰lo
k vysok˘m ztrátám, které ãinily asi 80 procent z nakaÏen˘ch.
Boj s nákazami prostﬁednictvím imunizace v‰ak probíhá na dvou frontách.
Kromû stabilní imunity populace více

neÏ 70 procent je nutná peãlivá a solidní
základní imunizace ‰tûÀat a mlad˘ch
psÛ. Start do Ïivota by mûl b˘t chránûn
jiÏ mateﬁsk˘mi protilátkami. Ty ‰tûnû

„Doba mezi
nakažením
a projevením
prvních
příznaků činí
4 až 7 dní..“
dostane, pokud byla dobﬁe imunizována
jeho matka. Problém v‰ak pﬁedstavuje
pﬁechod od mateﬁské ochrany k ochranû
vlastním oãkováním. Zde je nutno pﬁekonat takzvanou „imunologickou mezeru", která vzniká úbytkem obsahu mateﬁsk˘ch protilátek s pﬁib˘vajícím vûkem.
Velkoryse pojaté v˘zkumy svého ãasu
prokázaly, Ïe pﬁes 80 procent ‰tûÀat ve
vûku 6 t˘dnÛ uÏ není dostateãnû chránûno proti parvoviróze. Tady uÏ lze v chovech, které mají s parvovirózou problém,
oãkovat Ïiv˘mi oãkovacími látkami.
Truyenovy v˘zkumy kromû toho ukázaly, Ïe zpravidla se u ‰tûÀat, která byla
proti parvoviróze oãkována ve stáﬁí 8
t˘dnÛ, nevyvinula dostateãná imunita.
A nedo‰lo k tomu ani po opakovaném
oãkování ve 12. t˘dnu vûku. Teprve
s oãkováním v 16. t˘dnu se dostavila stabilní zátûÏová imunita.
Zde je mimoﬁádnû dÛleÏité dodrÏovat
ãasové intervaly 3 aÏ 4 t˘dnÛ mezi jednotliv˘mi oãkováními v rámci základní imunizace, protoÏe jen v tom pﬁípadû se
uplatní podpÛrn˘ efekt. VÏdy po roce se
oãkování musí opakovat.
Truyen a Wunderlich doporuãují k pﬁekonání imunologické mezery a k vytvoﬁení
stabilní imunity oãkovat ‰tûÀata následujícím zpÛsobem (viz tabulka):
Imunitní systém ‰tûnûte je schopen reagovat na mnoho antigenÛ souãasnû
s vytváﬁením specifick˘ch protilátek.
Proto není Ïádoucí oãkování tﬁí‰tit.
Na závûr bych ráda konstatovala, Ïe podle mého soudu neexistuje k oãkování
Ïádná odpovídající alternativa. KaÏdoroãní oãkování je tím nejjistûj‰ím zpÛsobem jak zajistit prooãkovanost. Solidní
základní oãkování ‰tûÀat vám zajistí bezstarostn˘ styk s ostatními psy.
K. B.
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