SP 09/06 34-35 Očkování(8) 14.8.2006 15:09 Stránka 34

ZDRAVÍ

Ochrana pﬁed nebezpeãn˘mi nemocemi

·tûÀata
se poprvé
oãkují ve
stáﬁí sedmi
aÏ osmi
t˘dnÛ

N

a‰tûstí v˘zkum vysoce úãinn˘ch
oãkovacích látek a zlep‰ené povûdomí o zdravotní prevenci pﬁispûly v posledních letech k tomu, Ïe ‰íﬁení
nebezpeãn˘ch onemocnûní se daﬁí udrÏovat v urãit˘ch mezích. A to je urãitû dobﬁe: nûkteré z tûchto nemocí jsou totiÏ
vysoce nakaÏlivé a bûhem krátké doby by
mohly vyvolat skuteãnou epidemii.
KaÏd˘ majitel psa by se mûl snaÏit tomuto závaÏnému riziku, jeÏ se nevyplácí
podceÀovat, aktivnû ãelit. DÛleÏité je nechat psa v mládí dÛkladnû imunizovat
a jednou roãnû ho potom pravidelnû
vodit na opakované oãkování.
Abychom vám pﬁiblíÏili, jak dramatické
následky mohou zmiÀované infekãní
choroby mít, ve struãnosti vás seznámíme s prÛbûhem jednotliv˘ch onemocnûní. Stále mûjte na mysli, Ïe toho v‰eho
mÛÏete svého psa u‰etﬁit tím, Ïe ho
necháte pravidelnû naoãkovat!

PSINKA

Bezpečná ochrana
Psinka, parvoviróza, hepatitida (infekãní zánût
jater), leptospiróza, vzteklina, psincov˘ ka‰el
a borelióza jsou nebezpeãné infekãní nemoci.
V minulosti znamenaly pro postiÏené zvíﬁe rozsudek
smrti a byly ve psí populaci skuteãnû roz‰íﬁené.
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Psinka patﬁí k nejobávanûj‰ím infekãním
chorobám uÏ témûﬁ 200 let. Je roz‰íﬁená
v‰ude tam, kde Ïijí psi, a v posledních
letech je bohuÏel opût na vzestupu.
Rozli‰ujeme tﬁi formy psinky: akutní,
subakutní a chronickou. K tomu existují
medicínská oznaãení vztahující se vÏdy
na danou symptomatiku: kataraktická
(zánût sliznic), gastrointestinální (zvracení, prÛjem), respiratorní (postihující
d˘chání, hnisavé v˘toky z nosního otvoru
atd.), pneumonická (postihující plíce),
nervová (chvûní, kﬁeãe, ochrnutí, po‰kození mozku atd.) nebo také Hard pad
Disease (ztlu‰tûní rohoviny na nosu,
kombinované gastrointestinální a nervové poruchy). V prÛbûhu nemoci se ãasto
projevuje více pﬁíznakÛ najednou. ZávaÏnost onemocnûní je závislá na vûku
a celkovém stavu nakaÏeného psa.
K nakaÏení dochází orálním pﬁíjmem
nebo vdechnutím virÛ, které se nacházejí
ve v‰ech sekretech (tûlesn˘ch tekutinách)
postiÏeného zvíﬁete a exkretech (vyluãovan˘ch tekutinách). Tﬁi aÏ ãtyﬁi dny po
infekci jsou viry v krvi, ve slezinû, v lymfatick˘ch uzlinách a ve ‰títné Ïláze
(viremické stadium). Onemocnûní ãasto
zaãíná prvním návalem horeãky. V dal‰ím
prÛbûhu nemoci se viry dostávají do stﬁev
a za urãit˘ch okolností do centrálního
nervového systému (nervová psinka).
PﬁibliÏnû t˘den od nakaÏení lze pozorovat první pﬁíznaky: malátnost, horeãku,
ztrátu chuti k jídlu, vodnat˘ v˘tok z nosu
a z oãí. Právû tento v˘tok je mimoﬁádnû
nakaÏliv˘ a s postupem ãasu se stává stále více vazk˘. Dal‰í symptomy se ãasto
dostavují v dobû, kdy se zdá, Ïe pes uÏ je
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Ochrana pﬁed nebezpeãn˘mi nemocemi
z nejhor‰ího venku a uzdravuje se: náhle
dojde k novému vzestupu teplot a objeví
se sekundární infekce zpÛsobená oslaben˘m imunitním systémem. Léãba psinky
je obtíÏná; v mnoha pﬁípadech bohuÏel
k uzdravení nedojde vÛbec.

PARVOVIRÓZA
Parvoviróza b˘vá nûkdy oznaãována také
jako koãiãí mor. Známá je teprve od roku

Oãkovací schéma
1. OâKOVÁNÍ
psinka, hepatitida, leptospiróza, parvoviróza
a psincov˘ ka‰el 7. – 8. t˘den Ïivota
P¤EOâKOVÁNÍ
Psinka, hepatitida, leptospiróza,
parvoviróza a psincov˘ ka‰el 12. – 13. t˘den
Ïivota, potom kaÏdoroãnû
OâKOVÁNÍ
vzteklina od 12. t˘dne Ïivota
Pﬁeoãkování vzteklina o 4 t˘dny
pozdûji, potom kaÏdoroãnû
OâKOVÁNÍ
borelióza od 12. t˘dne Ïivota
Pﬁeoãkování po 3. – 5. t˘dnech,
potom kaÏdoroãnû
(Pﬁi velkém riziku nakaÏení parvovirózou
a psinkou lze první oãkování provést jiÏ
v 5. t˘dnu Ïivota a potom ho opakovat
kaÏdé 2 aÏ 4 t˘dny aÏ do 16. t˘dne Ïivota)

1978. Aãkoliv by název k takové domnûnce mohl svádût, koãky a psi se navzájem
infikovat nemohou. Rozli‰ujeme dvû formy prÛbûhu parvovirózy: myokarditickou
(zánût srdeãního svalu) a enteritickou
(zánût stﬁevních stûn). Obû formy probíhají v mnoha pﬁípadech smrtelnû. Zánût
srdeãního svalu se vyskytuje ménû ãasto
a pouze u psÛ ve stáﬁí tﬁí aÏ ãtyﬁ mûsícÛ.
Zánût stﬁevních stûn je ãastûj‰í. K pﬁíznakÛm parvovirózy patﬁí zvracení, prÛjem,
úbytek na váze a horeãka.
Parvoviry jsou vyluãovány s trusem a jsou
skuteãn˘mi mistry v pﬁeÏívání. Parvovirus
mÛÏe zÛstat aktivní celé roky a stále mÛÏe zpÛsobit onemocnûní. Viry psi pﬁijímají orálnû (napﬁíklad pﬁi oãichávání
psích hromádek). Ov‰em jen pﬁibliÏnû 10
procent infikované populace parvovirózou skuteãnû onemocní. U zbyl˘ch 90
procent dochází k tzv. tiché imunizaci.

vuje vysoká horeãka, která mÛÏe vydrÏet
aÏ dva dny. U nûkter˘ch psÛ po prvním
návalu horeãky pﬁíznaky nemoci vymizí,
u jin˘ch dojde k dal‰ímu vzestupu teplot
a objeví se dal‰í pﬁíznaky jako ztráta chuti k jídlu, malátnost, zvracení, prÛjmy,
Ïíznivost, v˘tok z nosu a z oãí jakoÏ i bolesti bﬁicha. Po‰kození jater vede k poruchám sráÏlivosti krve. Pﬁi nejhor‰ím
prÛbûhu nastává spontánní kolaps krevního obûhu. V takovém pﬁípadû pes do
24 hodin hyne.
Bûhem uzdravování mÛÏe dojít k pﬁechodnému zakalení rohovky. Jedná se
v‰ak jen o alergickou reakci. Pokud pes
hepatitidu pﬁeÏije, ãasto mu jako následek zÛstává chronick˘ zánût jater.

LEPTOSPIRÓZA
Nejen psi, ale i lidé mohou b˘t nakaÏeni
leptospirózou. Bakterie se usazují v ledvinách teplokrevn˘ch ÏivoãichÛ a jsou
vyluãovány zároveÀ s moãí. MÛÏe k tomu
dojít pﬁím˘m kontaktem s postiÏen˘m
zvíﬁetem, ale také infikovanou vodou nebo potravou.
PﬁibliÏnû jeden aÏ dva t˘dny po nakaÏení
se dostavují první pﬁíznaky: slabost, ztráta chuti k jídlu, horeãka a zvracení, ãasté
moãení, velká Ïíznivost a citlivost na tlak
v oblasti ledvin. Ve vzácn˘ch pﬁípadech se
mÛÏe objevit také Ïloutenka. Pozdním
následkem onemocnûní leptospirózou
b˘vá chronické po‰kození ledvin.

VZTEKLINA
Vzteklina patﬁí k nejnebezpeãnûj‰ím infekãním onemocnûním. Nakazit se mohou lidé, savci a také ptáci. Hlavními pﬁena‰eãi jsou li‰ky a jiní divoce Ïijící
masoÏravci.

Mlad˘ portugalsk˘ vodní pes absolvoval
komplexní oãkování, a mÛÏe se tedy
bez rizika pohybovat po svém okolí

K nakaÏení dochází prostﬁednictvím
kousnutí nebo zneãi‰tûnou ranou. Inkubaãní doba mezi nakaÏením a prvními
pﬁíznaky onemocnûní mÛÏe b˘t nûkolik
t˘dnÛ, ale i mûsícÛ. Toto závaÏné
onemocnûní se projevuje nápadnou dÛvûﬁivostí, stavy rozãilení, obtíÏemi pﬁi polykání, zv˘‰en˘m slinotokem, ochrnutím
a konãí smrtí.

BORELIÓZA
Borélie jsou bakterie, které jsou pﬁená‰eny klí‰Èaty. Borelióza mÛÏe propuknout
teprve dlouhé mûsíce po kousnutí klí‰tûtem. Pﬁíznaky infekce jsou letargie, odmítání potravy, horeãka a zánûty kloubÛ.
Dal‰í prÛbûh nemoci se vyznaãuje otoky
a ochrnutím. Borélie napadají srdce, ledviny, nervov˘ systém a jiné vnitﬁní orgány. Aãkoliv boreliózu uÏ lze relativnû úspû‰nû léãit, je tﬁeba poãítat s mimoﬁádnû
zdlouhavou léãbou.
■

Pﬁi pomy‰lení
na veterináﬁe
sice nikomu
není dvakrát
veselo, ale
nedá se
nic dûlat

Foto Minerva

INFEKâNÍ ZÁNùT JATER
(Hepatitis contagiosa canis)
Toto nakaÏlivé onemocnûní jater je roz‰íﬁené po celém svûtû. Postihuje psy a jiné
masoÏravce – lidé se v‰ak od nemocného
psa nakazit nemohou. K nakaÏení dochází bezprostﬁedním kontaktem s pÛvodcem: moã, trus a sliny zde hrají jen druhoﬁadou roli.
·est aÏ devût dní po nakaÏení se dostaSVùT PSÒ 9/06
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