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O

dpovídající údaje
pro Nûmecko
chybûjí, ale s jistotou
lze ﬁíci, Ïe v˘znamn˘ poãet
psÛ si lidé s sebou berou
pﬁedev‰ím do
subtropick˘ch oblastí.
Profesor Arwid Daugschies,
ﬁeditel parazitologického
ústavu univerzity v Lipsku,
ﬁíká: „Pﬁi cestách do oblasti
Stﬁedozemního moﬁe psu
hrozí zdravotní rizika!“
Nejkrásnûj‰í dny v roce
majitelé jen neradi tráví bez
sv˘ch ãtyﬁnoh˘ch miláãkÛ.
TakÏe psi zkrátka jedou
také, a nezﬁídka velmi
daleko. Páníãek a paniãka si
zpravidla ani neuvûdomí, Ïe
na zpáteãní cestu bude mít
jejich domácí zvíﬁe moÏná
pár nebezpeãn˘ch
„spolucestujících“. Profesor
Arwid Daugschies, ﬁeditel
ústavu parazitologie
veterinární fakulty lipské
univerzity, rizika
pojmenovává.
V ãem tkví speciální
nebezpeãí pro zvíﬁata?
„Parazité ãasto Ïijí se sv˘m
pﬁirozen˘m hostitelem
v endemické rovnováze, to
znamená, Ïe v dÛsledku
vysokého promoﬁení nûjaké
oblasti jsou zvíﬁata, která
tam Ïijí, zavãas
imunizována a onemocní
jen ãást napaden˘ch
jedincÛ. A u tûch, která
pﬁesto onemocní, probíhá
choroba ãasto v zeslabené
formû,“ vysvûtluje profesor
Daugschies. To znamená, Ïe
zatímco na místním psu si
parazit dost moÏná „vyláme
zuby", pﬁistûhovalci pro nûj
pﬁedstavují vítanou
potravu. S tím se pojí
skuteãnost, Ïe mnozí

parazité, kteﬁí u nás nejsou
doma, zastihnou na nû
citlivé zvíﬁecí turisty
absolutnû nepﬁipravené.
„Tak napﬁíklad psi ve
·panûlsku (pﬁedev‰ím ve
mûstû Mala) ze 35 procent,
v Portugalsku (Vale de
Mendiz) z 38 procent
a v Toskánsku ze 24 procent
jsou infikovaní
leishmaniózou, která se
u nás nevyskytuje. Jedná se
o nemoc, jeÏ se projevuje
mnoha rÛzn˘mi pﬁíznaky,
‰patnû se léãí a nezﬁídka
mÛÏe vést aÏ ke smrti.
K vnûj‰ím pﬁíznakÛm
leishmaniózy, které lze
pozorovat, patﬁí vypadávání
srsti, zmûny na kÛÏi, zvlá‰tû
na okrajích u‰í a na víãkách.
Nebezpeãnûj‰í ov‰em je, Ïe
jsou zasaÏena také játra,
slezina a ledviny. Psi, kteﬁí
jsou touto nemocí
postiÏeni, mívají horeãku,
slábnou, nic je nezajímá
a nakonec hynou. Extrémnû
vysoké promoﬁení 60
procent máme hlá‰eno ze
Sicílie,“ varuje Daugschies.
„Po návratu z dovolené pes
mÛÏe, nûkdy teprve po
mûsících nebo letech,
onemocnût i Ïivot
ohroÏující chorobou, u níÏ
bude mít veterináﬁ, kter˘ je
jen zﬁídka konfrontován
s ãasto nespecifick˘m
obrazem onemocnûní,
problémy se stanovením
diagnózy. Kromû leishmanií
jsou ve Stﬁedomoﬁí znaãnû
roz‰íﬁeni také dal‰í
potenciální pÛvodci
onemocnûní, napﬁíklad
parazité jako jednobunûãná
klí‰tûnka (Babesia canis)
nebo srdeãní mikrofilárie
(Dirofilaria immitis).

Psi zjevnû stále ãastûji doprovázejí své majitele na cestách. Pﬁi prÛzkumu provádûném
v Mnichovû v roce 1990 odpovûdûlo 31 procent majitelÛ, Ïe si své zvíﬁe bere na
prázdninové cesty s sebou. Jen o ãtyﬁi roky pozdûji totéÏ ﬁeklo uÏ 41 procent. Vût‰inou
se jezdilo do Stﬁedomoﬁí. Zprávy z Nizozemí hovoﬁí o tom, Ïe v prÛbûhu deseti let
vyjelo se sv˘mi majiteli do stﬁedomoﬁsk˘ch zemí vãetnû Portugalska na 350 tisíc psÛ.
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Klí‰tûnka zpÛsobuje rozpad
ãerven˘ch krvinek. Akutnû
infikovaní psi mají horeãku,
jsou chudokrevní a vysláblí
a mohou rychle zemﬁít.
Mikrofilárie se usídluje
v srdci a ve velk˘ch srdeãních
tepnách. Svou enormní
velikostí aÏ 30 cm naru‰uje
funkci srdeãních chlopní
a brání krevnímu obûhu.
·kodí také ale
prostﬁednictvím produktÛ
v˘mûny látkové a vzájemn˘m
pÛsobením mezi imunitním
systémem a jin˘mi orgány.
V˘sledkem jsou u psÛ
problémy s d˘cháním,
slabost a apatie.
Infekce mÛÏe, ale
bezpodmíneãnû nemusí,
probûhnout i smrtelnû.
„Vedle onemocnûní
jednotliv˘ch psÛ, s nímÏ se
musí vypoﬁádat majitel
a veterinární lékaﬁ, existuje
také nebezpeãí, Ïe se
zavleãení pÛvodci

onemocnûní roz‰íﬁí severnû
od Alp,“ pﬁedkládá k úvaze
Daugschies. „Konkrétnû
hrozí obavy z leishmaniózy
a mikrofilárií, zvlá‰tû kdyÏ by
vzhledem ke klimatick˘m
zmûnám mohly zaãít b˘t
bûÏné vysoké teploty, které
jsou pro tyto parazity
nezbytné. Nûkteﬁí pÛvodci
onemocnûní, kteﬁí byli známí
pÛvodnû jen jako import,
napﬁíklad zmínûn˘ krevní
parazit klí‰tûnka a hnûdé
klí‰tû psí (Rhipicephalus
sanguineus), se uÏ
s postupem ãasu zabydleli
v nûkter˘ch oblastech stﬁední
Evropy.“
Zvlá‰tû velká
pravdûpodobnost napadení
exotick˘mi cizopasníky je
u potuln˘ch psÛ, které si lidé
ze soucitu vozí z tropick˘ch
nebo subtropick˘ch zemí.
V tûchto pﬁípadech se mÛÏe
jednat o takové pÛvodce
onemocnûní, jeÏ se v na‰ich

zemûpisn˘ch ‰íﬁkách bûÏnû
vÛbec nevyskytují, ale také
o míru a intenzitu napadení
parazity, kteﬁí se u nás sice
vyskytují (napﬁíklad ‰krkavky,

„Infekce
může někdy
propuknout
po měsících
nebo
i několika
letech.“
tasemnice, giardie), ale kteﬁí
u dovezen˘ch zvíﬁat
v dÛsledku nedostateãné
medicínské péãe a ‰patn˘ch
Ïivotních podmínek

nacházíme v extrémnû
vysok˘ch koncentracích.
„Importovaní psi by mûli b˘t
nejlépe uÏ v zemi, odkud
pocházejí, nejpozdûji ale
bezprostﬁednû po dovozu,
podrobeni veterinární
prohlídce a – pokud to je
nutné – léãeni. A to i kdyÏ se
zvíﬁeti zdánlivû daﬁí dobﬁe,“
radí Daugschies.
ZÛstává je‰tû otázka, zda
existuje moÏnost vzít svého
oblíbeného psa na jih s
sebou, a pﬁesto ho ochránit
pﬁed zdravotními riziky.
„Nejbezpeãnûj‰í prevencí pro
vlastního psa je a vÏdy bylo
nechat ho doma, nebo si
zvolit jin˘ prázdninov˘ cíl,“
zní jasná odpovûì lipského
veterináﬁe. „A kdo se pﬁesto
nenechá odradit od spoleãné
cesty, mûl by se u svého
veterinárního lékaﬁe
informovat, do jaké míry je
moÏné preventivní pouÏití
■
lékÛ.“
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