
tomto pfiípadû vedla dal‰í
vlastnost mnoha virÛ k tomu, Ïe
se Ïiví tvorové - v tomto pfiípadû

ãlovûk - cítili tváfií v tváfi útoku virÛ
relativnû bezmocní a zcela zaskoãeni.
Máme na mysli schopnost mutovat, 
kdy se mûní genetická struktura virÛ. 
Tato schopnost ãiní napfiíklad i z v˘voje
oãkovacích látek proti chfiipce nikdy
nekonãící závod mezi vûdci a novû
zmutovan˘m chfiipkov˘m virem.
Koronaviry získaly jméno podle svého
vzezfiení. Na vnûj‰ím obalu viru jsou
v pravideln˘ch rozestupech umístûny
urãité bílkovinné látky s kuÏelovit˘mi
konci. Tím pfiipomínají vûnec (corona). 
PrÛjmy u psÛ, které jsou vyvolávány
koronaviry (CCV), byly poprvé
prokázány v roce 1971.

P¤ENOS
Virus je vyluãován s trusem, takÏe jiní
psi se mohou infikovat pozfiením trusu.
V populacích, které nejsou imunní,
dochází k jejich rychlému ‰ífiení.
âasov˘ úsek od nakaÏení po projevení
prvních klinick˘ch pfiíznakÛ (inkubaãní
doba) obná‰í 1 aÏ 4 dny. Na rozdíl od
parvovirózy v‰ak nedochází k pfievodu
zmnoÏen˘ch virÛ z bunûk, n˘brÏ viry
niãí buÀky ‰káry, v˘rÛstkÛ stfievní
sliznice (chomáãe) a nûkdy pronikají 
do lymfatick˘ch uzlin, do jater 
a sleziny bez dal‰ích následkÛ.
Virus je vyluãován po dobu 
cca 3 aÏ 14 dnÛ. Odolnost viru je 
zvlá‰tû v zimû velmi vysoká. Nelze ho
zniãit kyselinami a z toho dÛvodu
napfiíklad projde nepo‰kozen˘
Ïaludkem. Úãinné v‰ak jsou speciální
antivirové dezinfekãní prostfiedky. 

SYMPTOMY
Vzhledem k tomu, Ïe virus je vysoce
nakaÏliv˘, jsou ohroÏeny pfiedev‰ím
chovy s vût‰ím poãtem psÛ a zde zvlá‰tû
‰tûÀata. Onemocnûní se ve vût‰inû
pfiípadÛ projevuje aÏ od 4. t˘dne Ïivota.
·tûÀata jsou unavená a malátná
a odmítají potravu. Trus je zpoãátku
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Rozpoznávání a léãba ‰tûnûcích nemocí

Koronavirová infekce u štěňat
Koronaviry se vyskytují po celém svûtû. Jsou druhovû specifické a u kaÏdého Ïivoãicha
zpÛsobují zcela urãité onemocnûní. U ãlovûka zpravidla vyvolávají jen ne‰kodná
nachlazení. Ale urãitû si je‰tû uchováváte v pamûti titulky z roku 2003, které znûly:
„Zvífiecí a lidské koronaviry si vymûnily geny." Jednalo se o pÛvodce plicního
onemocnûní zvaného SARS (Severe Acute Respiratory Syndrom = tûÏk˘ akutní
syndrom dechové nedostateãnosti), kter˘ se poprvé objevil v roce 2003 v âínû. 

Jednotlivû drÏení
psi vût‰inou
onemocní, aniÏ 
by si toho jejich
majitel v‰iml.
Vytváfiejí si
neutralizující
protilátky a jsou
pak chránûni.

V
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ka‰ovit˘ a postupnû se stává ‰lemovit˘
aÏ vodnat˘. Páchne a má typickou

nazelenalou barvu. Tûlesná teplota 
se zv˘‰í jen o málo (39,2 °C).
K podchlazení nedochází. 
V dÛsledku velmi siln˘ch prÛjmÛ, které
trvají nûkdy aÏ 14 dní, mÛÏe dojít
k silné dehydrataci. Pokud je prÛbûh
tûÏ‰í a dochází k pfiípadÛm úmrtí, mÛÏe
to b˘t dÛsledek dvojité infekce
parvovirem CPV-2. V zásadû 
v‰ak je úmrtnost malá a zpravidla 
se omezuje jen na ‰tûÀata.
Jednotlivû drÏení psi onemocní
zpravidla, aniÏ by si toho jejich majitel
v‰iml. Vytváfiejí si neutralizující
protilátky a jsou tak chránûni proti

dal‰ím infekcím. CCV lze ãasto
prokázat u psÛ s chronick˘mi prÛjmy.

DIAGNÓZA
PrÛbûh onemocnûní, povaha prÛjmu
a jakékoli nedostatky v krvetvorbû
mohou poukazovat na koronavirovou
infekci. Test vhodn˘ pro kaÏdodenní
praxi zatím neexistuje. Prokázání
protilátek nemá velkou cenu, protoÏe
pozitivní v˘sledky jsou ãasté. Zpûtnû by
ov‰em mohl nûkolikanásobn˘ nárÛst
titru poukázat na prodûlanou infekci.

LÉâBA
Také zde jsou nejlep‰ími opatfieními
dostateãné zásobování tekutinami
a vyrovnávání ztráty elektrolytÛ,
pfiiãemÏ pfiechodnû také pfiestaneme
podávat potravu. ·tûÀata a mladé psy je
nutno drÏet v teple. Léãba antibiotiky
obecnû b˘vá zbyteãná, pokud se prÛbûh
nemoci nezhor‰í v dÛsledku sekundární
infekce. Po 14 dnech aÏ tfiech t˘dnech se
‰tûÀata vût‰inou bez následkÛ uzdraví. 

PREVENCE
Existuje sice Ïivá vakcína, jejíÏ úãinky

vyvolávající nemoc byly v˘raznû
oslabeny, nebo také mrtvé vakcíny.
Ov‰em v tomto pfiípadû je nutnost
oãkování sporná, protoÏe u dospûl˘ch
psÛ ãasto mohou b˘t prokázány
protilátky v dÛsledku prodûlané infekce,
která v‰ak probûhla bez pfiíznakÛ

onemocnûní. U ‰tûÀat mohou b˘t
matefiské protilátky prokázány jen
krátkou dobu. 

K. Bettenbergová
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„Virus je vysoce
nakažlivý!

Ohroženy jsou
především

chovatelské
stanice s větším 

počtem psů.“

Účinný proti všem klíšťatům a jejich vývojovým 
stádiím, která napadají psy
Plně účinný již po 24 hodinách po nasazení
Dlouhodobě účinný po celou klíšťovou sezónu 
(až 7 měsíců)
Nejdéle působící obojek proti blechám
Výborná lokální a celková snášenlivost
Účinné látky zůstávají na srsti zvířete, nevstřebávají se 
do krve - žádné poškození ledvin nebo jater
Sterilizace samiček klíšťat zaručuje další snižování 
výskytu klíšťat v prostředí
Použitelný u štěňat od 3 měsíců

Obojek pro psy 
proti klíšťatům 
a blechám

NENÍ OBOJEK
JAKO OBOJEK!

Bayer s.r.o., Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9, tel.: 266 101 471, www.bayer-veterina.cz

Účinkuje až 7 měsíců
- celou klíšťovou sezónu!
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