
okud se ‰tûÀata infikují bûhem
porodu nebo hned po nûm, mÛÏe
nemoc v plné síle dramaticky

propuknout bûhem 3 aÏ 7 dnÛ. Prvními
pfiíznaky mohou b˘t prÛjem nebo
zvracení. ·tûÀata, která zpoãátku pÛsobí
je‰tû ãile, o chvíli pozdûji najednou
odmítají sát, jsou apatická, nedostává se
jim dechu a ustaviãnû vydávají bolestivé
zvuky. Toto permanentní vyjadfiování
bolesti v˘raznû nervovû zatûÏuje fenku
a pfiirozenû také chovatele. Bezúspû‰né
snahy nafiíkající ‰tûÀata uklidnit
a neschopnost odstranit pfiíznaky
bolesti mohou vést k tomu, Ïe se fenka
o ‰tûÀata pfiestane starat. V takové
chvíli jsou ohroÏena i ta ‰tûÀata, která
jsou postiÏena jen mírnû a mûla by
‰anci na pfieÏití. Je tedy naprosto nutné,
aby se chovatel snaÏil fenku zklidnit. 

Témûfi v‰echna 
‰tûÀata musí zemfiít
Dal‰ími pfiíznaky mohou b˘t krvácení

na kÛÏi a sliznicích. U jin˘ch ‰tûÀat se
zase moÏná objeví mírnû zaãervenalé
bfií‰ko. Onemocní v‰echna ‰tûÀata ve
vrhu a mortalita je témûfi 100 procent.
Mlad‰í ‰tûÀata ve vût‰inû pfiípadÛ
hynou 24 aÏ 48 hodin po 
objevení prvních pfiíznakÛ.
Pokud onemocní star‰í ‰tûÀata, pfiece
jen mají urãitou ‰anci na pfieÏití. Mohou
se u nich v‰ak vyvinout poruchy

nervového systému, projevující se
napfiíklad kymácivou chÛzí nebo
dokonce oslepnutím. RovnûÏ lze
zaznamenat trvalá po‰kození jater
a ledvin. Tato ‰tûÀata, jak jsme se uÏ
dfiíve zmínili, pak viru poskytnou
útoãi‰tû na cel˘ zbytek Ïivota.
V latentním období – coÏ je jiÏ 
dfiíve zmiÀované doãasné vymizení
symptomÛ - se virus nachází
v nervov˘ch buÀkách. V této fázi
nedochází k vyluãování viru.

Diagnóza 
prostfiednictvím v˘tûru
Pfiím˘ dÛkaz akutnû propuknuv‰í
infekce CHV lze provést nejspolehlivûji
izolováním viru. Vzorek odebran˘ na
chomáãku vaty z nosu a z hrdla nebo 
ze sliznic genitálií nemocného psa
poskytnou materiál na rozbor. RovnûÏ
je moÏné zji‰Èování virového antigenu
nebo nukleov˘ch kyselin viru
v orgánech uhynul˘ch ‰tûÀat nebo
v potracen˘ch plodech. Ale dokonce
i kdyby se provedlo peãlivé
prozkoumání kaÏdého uhynulého
‰tûnûte, pro zbytek vrhu pfiijde
diagnóza zpravidla pfiíli‰ pozdû. 
Dal‰í moÏností jak zpûtnû nepfiímo
prokázat onemocnûní je zji‰Èování
prÛbûhu hladiny protilátek v krvi.
V odstupu 14 dní je zapotfiebí provést
dvû krevní zkou‰ky. Rozbor pouze 
jedné zkou‰ky nemá Ïádnou
diagnostickou vypovídací hodnotu. 
BohuÏel vysoká hladina protilátek,
kterou lze po prodûlaném onemocnûní
zjistit u dospûlého psa, se neudrÏí
dlouho. Je to pfiíznak zvlá‰tní formy
vzniku a prÛbûhu herpesvirové infekce,
kterou jsme uÏ dfiíve popsali jako
skrytou celoÏivotní infekci. Právû 
to ãiní onemocnûní tak zákefin˘m. 

Léãba antibiotiky není moÏná
Infekce u dospûl˘ch psÛ vede podle
toho, kudy vstoupí do tûla, k zánûtÛm
nosní a oãní sliznice, pochvy a vnûj‰ího
stydkého pysku nebo pfiedkoÏky u psÛ.
Jako u v‰ech virov˘ch infekcí ani zde
není potfiení virÛ pouh˘mi antibiotiky
moÏné. V kaÏdém pfiípadû v‰ak je
namístû léãba pfiíznakÛ a vyhnutí se
sekundární bakteriální infekci. Léãba
skryté infekce rovnûÏ není moÏná. 
Pokud onemocní ‰tûÀata, jen ve velmi
fiídk˘ch pfiípadech pomohou nûjaké
léãebné postupy. V˘Ïiva
prostfiednictvím Ïaludeãní sondy
a podávání prostfiedkÛ proti 
prÛjmu jsou podle m˘ch 
zku‰eností jen velmi málo úãinné.
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Infekce psa herpesvirem – pokraãování

Hynutí štěňat
V minulém ãísle jsme psali o infekci psím herpesvirem.
Jedná se o virové onemocnûní, které mÛÏe bûhem velmi
krátké doby zlikvidovat v‰echna ‰tûÀata ve vrhu.
V dne‰ní druhé ãásti se dozvíte, co proti tomu lze dûlat. 

P

Zdravé ‰tûnû, které je v ‰esti
t˘dnech z nejhor‰ího venku
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·tûÀata, která je‰tû nemají schopnost
sama regulovat svou tûlesnou teplotu,
jsou z toho dÛvodu mimofiádnû závislá
na vnûj‰ích teplotních podmínkách.
Virus má v laboratofii optimální teplotu
35 aÏ 36 °C. Pokud se v porodním boxu
udrÏuje teplota 38 aÏ 39 °C, mÛÏe b˘t
‰ífiení viru tak v˘raznû utlumeno, 
Ïe uÏ není schopen vyvolat nemoc. 
Tady ov‰em vyvstává dal‰í problém.
KdyÏ zabezpeãíme tak vysokou teplotu,
v˘raznû negativnû ovlivníme dobr˘
zdravotní stav matky. Vzhledem k tomu,
Ïe fenka má po porodu beztak o nûco
vy‰‰í tûlesnou teplotu, pokud se teploty
v porodní bednû budou pohybovat
kolem uveden˘ch hodnot, zaãne se
pelí‰ku se ‰tûÀaty vyh˘bat, A to
rozhodnû nebude ku prospûchu
zdárného odchovu ‰tûÀat. 
Podáním dávek látek podporujících
imunitní systém je moÏno zv˘‰it
nespecifickou obranyschopnost tûla. To
má v‰ak smysl pouze v pfiípadû, kdyÏ se
s léãbou zaãne brzy, a sice ihned po
porodu. U tûÏce nemocn˘ch ‰tûÀat
pfiichází tato léãba zpravidla pfiíli‰
pozdû. Potírání infekce CHV musí tedy
probíhat prostfiednictvím opatfiení, jeÏ
zabrání onemocnûní ‰tûÀat v prÛbûhu
bfiezosti nebo v prvních dnech Ïivota. 

Prevence je jediná ochrana
Pfiijetím protilátek specifick˘ch pro
CHV s kolostrem, tedy prvním mlékem
neboli mlezivem, které se tvofií
v prvních dnech po porodu, budou
‰tûÀata spolehlivû ochránûna proti
infekci. Skrytû nakaÏené fenky, které se
mohou opakovanû znovu a znovu novû
infikovat kontaktem s nakaÏen˘mi psy,
si pÛsobením tohoto opakování vytvofií
vysokou hladinu protilátek a dostatek
protilátek také dále pfiedají sv˘m
‰tûÀatÛm, takÏe ta pak budou
spolehlivû chránûna. Proto u fenek,
které v dÛsledku herpesvirové infekce
pfii‰ly o jeden vrh, není nutno obávat se
podobn˘ch problémÛ pfii dal‰ích vrzích.

Dvojnásobn˘m urãením hladiny
protilátek chovatel mÛÏe získat 
jistotu. Prokázání vysokého titru 
dává klid a pomÛÏe rozpt˘lit 
obavy z blíÏícího se vrhu.

Oãkování pro fenky je úãinné
JiÏ dva roky je pro bfiezí fenky
k dispozici oãkování proti herpesviru 1.
Tato takzvaná „matefiská vakcína" vede
k vytvofiení vysoké hladiny protilátek.
Pokud chovatelé nemohou nebo
nechtûjí své fenky chránit pfied

kontakty, které by mohly vést 
k infekci v prÛbûhu bfiezosti, lze 
toto oãkování naléhavû doporuãit. 
První oãkování lze provést od prvního
dne hárání aÏ do 10. dne po krytí.
Druhé oãkování se musí uskuteãnit 1 aÏ
2 t˘dny pfied termínem porodu. Tímto
zpÛsobem je zaruãeno, Ïe ‰tûÀata
budou pfied infekcí chránûna
protilátkami z kolostra. Pfii 
dal‰ích bfiezostech je tfieba 
pouÏít totéÏ vakcinaãní schéma.
MoÏnost ochrany prostfiednictvím
oãkování v‰ak nesmí vést k tomu, Ïe
budou zanedbávána nejjednodu‰‰í
hygienická pravidla. Tak, jak se psi
mohou navzájem nakazit kapénkovou
infekcí, mÛÏe se virus dostat do domu
také na obleãení, na rukou nebo na
botách. Zvlá‰tû na místech velkého
shromaÏìování psÛ, jako jsou napfiíklad
v˘stavy nebo zkou‰ky, je tfieba poãítat
s tím, Ïe tam b˘vají vysoké koncentrace
viru. Z toho dÛvodu pokládám za velmi
lehkomyslné vystavovat bfiezí fenky. 
Kromû toho by mûlo b˘t samozfiejmostí,
Ïe pfied kontaktem se psy, ktefií zÛstali
doma, si pfievlékneme obleãení a fiádnû
umyté ruce si je‰tû vydezinfikujeme. To
platí zvlá‰tû tehdy, pokud se staráme
o ‰tûÀata. Katharina Bettenbergová
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Tfiít˘denní ‰tûÀata. Pokud jsou v dobré
kondici, mohou uÏ infekci pfieÏít.Fo
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„Pokud
onemocní 

starší štěňata,
přece jen 

mají určitou
šanci na
přežití.“

NOVINKA 

CELADRIN

u psů a koní s osteoartrózou  
při bolestech zad
při namožení či zánětu vazů, šlach 
při bolestech svalů
po úrazech a dalších zraněních
potlačení bolesti kloubů, vazů
a šlach
potlačení zánětu
zlepšení pohyblivosti kloubů 
a odstranění jejich ztuhlosti

Užívání ALAVIS™ Celadrinu je vhodné:

ALAVIS™ Celadrin má protizánětlivé,
protibolestivé a antioxidační účinky

Žádejte u svého veterináře.

Patron ca, s.r.o., Korunní 129, 130 00 Praha 3
tel.: 271 737 908, fax: 267 317 292, 
www.alavis.cz, e-mail: info@alavis.cz

Zelená linka: 800 163 425
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