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ZDRAVÍ

Znovu v útoku

Blechy & KLÍŠŤATA
Sezona je v plném proudu a s ní i kaÏdoroãní trápení
s parazity. Klí‰Èata a blechy totiÏ mají konjunkturu
bohuÏel právû v dobû, kdy nás sluneãní paprsky nejvíce
lákají do pﬁírody. Na následujících ﬁádcích se dozvíte,
kde v‰ude mohou psi k obtíÏn˘m trapiãÛm pﬁijít
a co lze proti blechám a spol. vÛbec podniknout
KdyÏ hrozbu zavãas rozeznáte a budete také vûdût jak
s ní zatoãit, získáte ‰anci na klidné léto bez parazitÛ!

P

si, kteﬁí trpí parazity, jsou neklidní
a nápadnû ãasto se ‰krábou. Ale pﬁíznakem pﬁítomnosti ektoparazitÛ
mÛÏe b˘t také ohryzávání a intenzivní olizování srsti, slepená srst na nûkter˘ch
místech na tûle a vypadávání chlupÛ.
V pokroãilém stadiu se nûkdy dokonce
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objeví ekzémy a pupínky. Masivní invazi
blech lze pﬁitom vût‰inou odhalit docela
snadno, protoÏe blechy zpravidla vysají
více krve, neÏ dokáÏou samy spotﬁebovat.
Pﬁebyteãnou krev zákonitû zase vyluãují;
vytéká a tvoﬁí ostrÛvky mal˘ch zaschl˘ch
‰kraloupÛ, které jsou v srsti jasnû patrné.

Také malé zaãervenalé zduﬁeniny a v˘razná svûdivost mohou b˘t pﬁíznaky ble‰í
invaze. Svûdivost ostatnû mÛÏe nûjakou
dobu pﬁetrvávat i po úspû‰ném odstranûní blech. Masivní ble‰í invaze nezﬁídka
zpÛsobuje mokvající ekzémy, vede
k úbytkÛm na váze a k nebezpeãn˘m
‰okov˘m stavÛm. A jak k tomu dojde?
Pﬁedev‰ím tûlesn˘m kontaktem s infiko-

Ná‰ tip:
Oãkování proti borelióze poskytuje
dobrou základní ochranu jiÏ
od 12. t˘dne vûku, ov‰em nikoli
100procentní jistotu, protoÏe existují
zcela rozdílné typy borélií. Oãkování
nepokr˘vá v‰echny typy. Proto se jako
ideální ochrana proti nebezpeãn˘m
klí‰ÈatÛm jeví oãkování kombinované
s antiparazitárním obojkem.
Tﬁicet procent klí‰Èat je povaÏováno
za nakaÏené boreliózou.
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parazitÛ nepravdûpodobná. Cizopasníci
totiÏ dávají pﬁednost zanedbané nebo
zplstnatûlé srsti.
Blechy se
pﬁená‰ejí
tûlesn˘m
kontaktem
ze psa
na psa

BOJ S BLECHAMI
Prvním krokem, kter˘ podnikneme, je
dÛkladné vykartáãování srsti. Blechy i jejich vajíãka lze ze srsti odstranit jemn˘mi
hroty speciálního hﬁebenu. Následnû na
srst naneseme pﬁípravek, která nám doporuãil ná‰ veterinární lékaﬁ. Nûkteré
v˘robky se naná‰ejí jen bodovû na kÛÏi
(tzv. Spot-on). Ov‰em musíme vycházet
z toho, Ïe pﬁibliÏnû jen jedno procento
ble‰í populace se nachází v srsti hostitele, proto je nutno do „odble‰ovací akce"
zahrnout celé okolí psa.
Pohodln˘ pelí‰ek není oblíben˘m místeãkem pouze pro psa. I paraziti se s oblibou lepí na mûkká vlákna a látky. Tam
mÛÏe ve v‰í tichosti probûhnout nûkolik
v˘vojov˘ch stadií a odtud se také lze
snadno dostat na svého budoucího hostitele, kter˘ tady pravidelnû hledá klidné
místo k odpoãinku.
Pomoci mÛÏe jen pravidelné praní potahov˘ch látek, mûli bychom tedy vÏdy
dbát na to, aby buì cel˘ pelí‰ek, nebo
alespoÀ jeho obsah, byly z pracího materiálu. Na ãím vy‰‰í teploty se bude smût
látka prát, tím lépe! Pokud skuteãnû uvidíme larvy nebo pﬁímo ektoparazity,
mÛÏeme je postﬁíkat sprejem, kter˘
zabrání jejich ‰íﬁení a kter˘ mívá pÛsobnost aÏ ãtyﬁi mûsíce. Jiné v˘robky brání
rozmnoÏování blech a tímto zpÛsobem
omezují ‰íﬁení populace parazitÛ.

INSEKTICIDY
van˘mi psy, jenÏ mÛÏe mít za následek
parazitární infekci. Kontakt s jin˘mi zvíﬁaty umoÏÀuje blechám, roztoãÛm a dal‰ím vnûj‰ím parazitÛm mûnit hostitele.

Foto Minerva

ALERGICKÉ REAKCE
Ani to v‰ak není v‰echno: mnoho psÛ
trpí alergiemi na ble‰í kousnutí. Jedná se
o reakci na ble‰í sliny, která zpÛsobuje
zánûty kÛÏe (dermatitidy). K nejãastûji
postiÏen˘m místÛm patﬁí krk, bﬁicho,
záda a koﬁen ocasu. Zãervenání, tvorba
krust, velkoplo‰né vypadávání srsti a svûdivost jsou dal‰ími pﬁíznaky onemocnûní. KÛÏe je v dÛsledku alergie silnû dráÏdûna, navíc ãasto dochází k takzvan˘m
sekundárním infekcím, jako jsou plísÀová onemocnûní a jiné. Jedin˘m moÏn˘m
preventivní opatﬁením proti alergii na
blechy je efektivní potírání blech a hygiena: vÏdyÈ i péãe o srst patﬁí k antiparazitární prevenci. Pokud svého psa pravidelné kartáãujete a proãesáváte, je invaze

Je potû‰itelné, Ïe dnes existují vysoce
úãinné insekticidy, jejichÏ toxické úãinky
se omezují jen na parazity. Insekticidy
dÛkladnû naneseme na koberce a na oblíbená místa na‰eho psa. PouÏití je vût‰inou maximálnû jednoduché - nûkteré
prostﬁedky se rozptylují rovnomûrn˘m
samovoln˘m unikáním (mlhov˘ efekt).
Problém je, Ïe mnohé z tûchto v˘robkÛ
zabíjejí jen dospûlé (adultní) blechy,

Po procházce pﬁírodou byste psa mûli
prohlédnout, zda si nepﬁinesl parazity

zatímco larvy zÛstávají netknuté. Tímto
zpÛsobem s ble‰í invazí nic nezmÛÏeme!
Pﬁi v˘bûru insekticidu musíme tedy v kaÏdém pﬁípadû dbát na to, aby úãinkoval jak
na dospûlé blechy, tak na larvy a vajíãka.
Nûkdy vyÏaduje o‰etﬁení i místo vpichu:
mûlo by se dezinfikovat a o‰etﬁit protizánûtliv˘mi prostﬁedky tlumícími svûdivost,
které vám doporuãí kaÏd˘ veterinární
lékaﬁ. âasto se vyplatí také podání antihistaminik (prostﬁedkÛ proti alergiím).

Ble‰í ‰ok
Blechy, které jsou dobﬁe viditelné
a Ïijí na psím tûle, ãiní jen pût procent
z celkového stavu, 95 procent jich
dosud není v adultním stadiu!

Klí‰Èata ãíhají pﬁedev‰ím
ve kﬁovinách a v porostu

BLECHY
– DOKONALÍ PIJÁCI KRVE
Blechy najdeme na celém svûtû. Patﬁí
k nejvíce roz‰íﬁen˘m ektoparazitÛm (tj.
parazitÛm, kteﬁí Ïijí na kÛÏi nebo srsti
svého hostitele).
Rozli‰ujeme pﬁes 2 tisíce druhÛ blech,
pﬁiãemÏ blecha koãiãí (Ctenocephalides
felis) se mÛÏe vyskytovat nejen u koãek,
ale také u psÛ, a je vÛbec nejãastûji pozorovan˘m zástupcem skupiny.
PrÛmûrná délka Ïivota blechy je rok aÏ
rok a pÛl. Blechy jsou bezkﬁídlé, mají hnûdou barvu a dosahují velikosti pﬁibliÏnû 2
milimetry. Díky sv˘m dlouh˘m zadním
nohám dokáÏou vyskoãit aÏ pÛl metru
vysoko! Adultní (dospûlá) blecha chce sát
krev kaÏd˘ den. Bez problémÛ je v‰ak
také schopna pﬁeÏít i více dní bez ãerstvé
krve. Blechy jsou schopny dennû pﬁijmout takové mnoÏství krve, které odpovídá patnáctinásobku jejich vlastní tûlesné hmotnosti. Poãet 72 ble‰ích samiãek
zhltne za den asi jeden mililitr krve.
I kdyÏ se zdá, Ïe to není nijak mnoho,
mÛÏe masivní ble‰í invaze zapﬁíãinit anémii (chudokrevnost): 220 blech dokáÏe za
den vysát cel˘ch 10 procent krve pÛlkilového ‰tûnûte, coÏ za urãit˘ch okolností
mÛÏe po nûkolika dnech dospût k anémii
SVùT PSÒ 5/06
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KLÍ·ËATA

pﬁímo ohroÏující Ïivot. Na konci ble‰ího
tûla je „smyslová destiãka" , která je zodpovûdná za vysledování vhodného hostitele. Pohyb, tûlesná teplota a vydechovan˘
CO2 prozradí název pobytu vhodného
„dárce krve". Pokud se pak blecha zahnízdí na své obûti, mÛÏe na svém hostiteli
prodlévat je‰tû dal‰ích sto dní. Sv˘m ústním ústrojím se psovi zavrtá do kÛÏe
a následnû vypustí slinu zabraÀující sráÏení krve, která se pomocí speciálního
kanálku dostane do malé ranky. Druh˘
kanálek umoÏÀuje nasávání krve.

ale k tomu mÛÏe dojít snadnûji, neÏ
bychom se nadáli: rozkousané blechy
a jejich larvy prakticky nejsou vidût a na
lidskou ruku se mohou pﬁenést uÏ jen
tím, Ïe psa pohladíme. OhroÏené jsou
zvlá‰tû dûti, pokud si po hlazení zable‰eného psa okamÏitû neumyjí ruce a místo
toho si strãí prsty do pusy! Touto cestou
se tasemnice dostane do lidského stﬁeva,
kde ve v‰í tichosti probûhne nûkolik
jejích v˘vojov˘ch stadií.

NEBEZPEâÍ PRO âLOVùKA
Psi jsou napadáni nejen blechou koãiãí, ale
pﬁirozenû také blechou psí (Ctnenocephalides canis) a dokonce lidskou
blechou (Pulex irritans). Pﬁi procházce pﬁírodou se mohou zvíﬁata teoreticky infikovat také drÛbeÏí blechou (Ceratophyllus gallinae), králiãí blechou
(Spilopsyllus cuniculi), jeÏãí blechou
(Archaeopsylla erinacei) a potkaní blechou (Nosophyllus fasciatus). Rozli‰ování
jednotliv˘ch druhÛ blech ov‰em nemá
vÛbec Ïádn˘ vliv na zpÛsob léãby. V‰echny
blechy se hubí stejn˘mi prostﬁedky.
I kdyÏ název blecha lidská svádí k domnûnce, Ïe lidské krvi dává pﬁednost jen
tento druh parazita, bohuÏel tomu tak
není: koãiãí a psí blechy klidnû sají i krev
lidskou a také nenapadají jen psovité
a koãkovité ‰elmy. Teoreticky se mohou
ble‰ím kousnutím pﬁená‰et pÛvodci
nemocí a viry obsaÏené v krvi také na
ãlovûka. Ov‰em takové pﬁenosy jsou spí‰e v˘jimeãné.
Naproti tomu mnohem vût‰í nebezpeãí
pﬁedstavuje nákaza tasemnicí: nepﬁená‰í
se sice ble‰ím kousnutím, ale orálním
poÏitím blech, larev nebo partií blech,
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Klí‰Èata odstraÀujeme za
pomoci speciálních kle‰tiãek

Má vá‰ pes blechy?
V‰ímejte si následujících pﬁíznakÛ
● neklid,
● horlivé ‰krábání,
okusování tlapek a olizování,
● slepená místa v srsti,
● vypadávání srsti,
● ekzémy a pupínky,
● hroznovité strupy,
● zaãervenalé otoky,
● velká svûdivost,
● úbytek hmotnosti,
● ‰okové stavy.

Navzdory té nejlep‰í preventivní péãi
mÛÏe pﬁirozenû dojít i k tomu, Ïe va‰eho
psa napadnou paraziti. Speciálnû loveãtí
psi jsou ve zv˘‰ené míﬁe ohroÏeni klí‰Èaty: rádi brouzdají ve vysoké trávû a zákonitû tak pﬁijdou do styku s tûmito krev
sajícími parazity, kteﬁí se s oblibou zdrÏují na bujnû porostl˘ch vlhk˘ch loukách. Aãkoliv klí‰Èata jsou nejaktivnûj‰í
na poãátku léta a na podzim, pﬁedstavují nebezpeãí i ve zb˘vajících tepl˘ch
mûsících. Klí‰tû vût‰inou objevíme, kdyÏ
psa hladíme. Tohoto parazita lze obvykle
jasnû nahmatat, protoÏe bûhem nûkolika
dní dosáhne pozoruhodné velikosti.
Pokud skuteãnû narazíme na klí‰tû, mûli
bychom ho odstranit speciálními kle‰tiãkami. Teoreticky lze klí‰tû vytoãit také
rukou: hrozí zde ov‰em nebezpeãí, Ïe
hlaviãka klí‰tûte zÛstane vûzet psovi
v kÛÏi a zanítí se.
Vzdát bychom se radûji mûli i star˘ch
„osvûdãen˘ch" domácích prostﬁedkÛ, podle kter˘ch je nejlep‰í klí‰tû zadusit alkoholem nebo olejem je‰tû pﬁedtím, neÏ ho
vytáhneme. Jedin˘ efekt této metody je,
Ïe klí‰tû vypustí v‰echny jedovaté látky,
které jsou obsaÏené v jeho tûle, a tím je‰tû navíc infikuje místo kousnutí.

BORELIÓZA A ZÁNùT
MOZKOV¯CH BLAN
Zatímco ãmelíci upﬁednostÀují jako hostitele ptáky, klí‰Èata dávají pﬁednost
psÛm a koãkám. Rozli‰ujeme dva podobné druhy: klí‰tû obecné (Ixodes ricinus)
a klí‰tû Rhipicephalus sanguineus.
První je pokládáno za hlavního pﬁena‰eãe lymské boreliózy (prostﬁednictvím
bakterie Borrelia burgdorferi) a pﬁipisuje se mu i pﬁenos meningoencefalitidy
(FSME). Zatímco encefalitida (zánût
mozkov˘ch blan) je nebezpeãná v˘hradnû ãlovûku, infekce boreliózy mÛÏe
ohrozit i zdraví na‰eho psa.
Borelióza se vyskytuje na celém svûtû. Tato nebezpeãná nemoc se pﬁená‰í kousnutím klí‰tûte a je ‰iroce roz‰íﬁená.
Pﬁena‰eãi protilátek mohou b˘t zároveÀ
pﬁena‰eãi boreliózy a tím pádem mohou
slouÏit jako moÏn˘ zdroj infekce klí‰Èat,
která v sobû borélie zatím nemají. Vût‰ina
infikovan˘ch klí‰Èat se infikovala právû
prostﬁednictvím boreliózou nakaÏen˘ch
ÏivoãichÛ. Diagnostikovat boreliózu je
velmi obtíÏné. Psy, kteﬁí onemocní, je
moÏno zkusmo podrobit léãbû antibiotiky. Radûji byste v‰ak mûli vsadit na jistotu a svého psa nechat proti borelióze
naoãkovat. Potﬁebné informace získáte
u svého veterinárního lékaﬁe.
Karolína Pietersová

Foto Minerva

Loveãtí psi
se hodnû
pohybují
v pﬁírodû,
a proto jsou
invazí klí‰Èat
nejvíce
ohroÏeni

