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ZDRAVÍ

OhroÏení Ïivota lidí i psÛ

J

iÏ bûhem kaÏdodenních procházek
se pes nevyhnutelnû dostává do
kontaktu s mnoha zdroji infekce,
jako jsou infikovaní psi, cizí psí hromádky nebo hlodavci. To v‰echno jsou potenciální zdroje nákazy. Ale nebezpeãí ãíhá
také doma: ani ty nejpeãlivûji ãi‰tûné
hygienické kotce, vzornû udrÏovaná
domácnost a nejkvalitnûj‰í krmení nejsou zárukou toho, Ïe se pes nikdy nenakazí ãervy. âerví vajíãka a larvy jsou skuteãn˘mi umûlci ve schopnosti pﬁeÏít.
Uhnízìují se na nejneuvûﬁitelnûj‰ích místech a nepozorovány tam setrvávají ve
strnulém stavu, dokud se nedostanou do
organismu hostitele. Tam prodûlají nûkolik v˘vojov˘ch stadií a vyvinou se z nich
dospûlí ‰kÛdci.

Dal‰í cesty pﬁenosu
Existuje mnoho moÏností pﬁenosu:
u nûkter˘ch druhÛ parazitÛ fungují jako
mezihostitelé blechy a dal‰í ektoparazité.
Jiné k tomu, aby se dostaly do organismu,
Ïádné mezihostitele nepotﬁebují. Jejich
larvy se prostû zavrtají do kÛÏe psa. V takovém pﬁípadû mluvíme o perkutánní
(kÛÏí se vstﬁebávající) infekci.
Dokonce uÏ nenarozená ‰tûÀata se
mohou nakazit pﬁímo od matky parazity,
kteﬁí se ãasto dostanou do organismu novorozen˘ch ‰tûÀat prostﬁednictvím mateﬁského mléka. Obecnû se vychází z toho, Ïe zhruba 80 procent v‰ech ‰tûÀat je
infikovan˘ch.

Oblí ãervi

Vnitřní paraziti
Vajíãka a larvy vnitﬁních parazitÛ jsou témûﬁ v‰ude. Ani
ta nejpﬁísnûj‰í hygienická opatﬁení spolehlivû nezabrání
tomu, aby se pes opakovanû neinfikoval. KaÏdá nová
infekce znamená zaãátek nebezpeãného zaãarovaného
kruhu a mÛÏe po‰kodit dokonce i lidské zdraví.
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·krkavky, mûchovci a tenkohlavci patﬁí
k takzvan˘m obl˘m ãervÛm (Nematoden). Oblí ãervi se drÏí pﬁednostnû v tenkém stﬁevû hostitele a mohou vyprodukovat dennû aÏ 200 tisíc vajíãek.
Invaze mûchovcÛ (Uncinaria) se vût‰inou
projevuje hubnutím, chudokrevností
a prÛjmem. Tento krev sající parazit bohuÏel pﬁedstavuje nebezpeãí i pro ãlovûka. TotéÏ platí o ‰krkavkách (Toxocara
canis), které vzhledem pﬁipomínají ‰pagety. ·tûÀata napadená ‰krkavkami vykazují jednoznaãné symptomy: mívají tlusté
bﬁí‰ko, ka‰el a rachitidu.
Tenkohlavec li‰ãí (Trichurus vulpis)
dorÛstá délky aÏ 7, 5 centimetrÛ a ãasto
vyvolává zánûty stﬁev, zpÛsobuje hubnutí a na psu b˘vá patrn˘ rapidní úbytek
sil. Na‰tûstí v tomto pﬁípadû ãlovûk
ohroÏen není.

Tasemnice
Existuje celá ﬁada druhÛ tasemnic.
Zvlá‰tû roz‰íﬁené jsou ãtyﬁi z nich: Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis, Taenia spp. a Mesocestoides spp.
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Dipylidum caninum (tasemnice psí) je aÏ
pÛl metru dlouhá tasemnice, jejíÏ bûlavé
ãlánky se podobají zrníãkÛm r˘Ïe. Nûkdy
se najde pár dílkÛ nalepen˘ch na trusu
nebo srsti napadeného psa, coÏ usnadní
stanovení diagnózy.
Pﬁíznaky napadení tasemnicí jsou v˘razná svûdivost v krajinû kolem ﬁitního otvoru a hubnutí. Dipylidium caninum mÛÏe
b˘t nebezpeãná i ãlovûku.
Mal˘ mûchoÏil zhoubn˘ (Echinococcus
multilocularis) je sice nejmen‰ím, ale pro
ãlovûka nejnebezpeãnûj‰ím druhem tasemnice. U lidí, kteﬁí jsou jím napadeni,
nezﬁídka dochází k po‰kození tkání jater.
Tato nejmen‰í ze v‰ech tasemnic (délka
cca 0,4 cm) Ïije pﬁeváÏnû v tenkém stﬁevû
li‰ek. Dospûlí ãervi mají tu vlastnost, Ïe
odvrhávají malé koncové ãlánky, která li‰ky vyluãují s trusem. Teoreticky se proto
mohou aktivní koncové ãásti nacházet
kdekoliv na vûtvích, keﬁích nebo lesních
plodech. âasto jsou pozﬁeny mal˘mi hlodavci, kteﬁí opût fungují jako mezihostitelé aÏ do doby, neÏ se stanou obûtí nûjakého lovecky náruÏivého psa a znovu tak
pﬁenesou infekci tasemnice.
Pﬁítomnost mûchoÏila zhoubného v organismu psa zÛstává ãasto i velmi dlouho
nepozorována, protoÏe zpravidla probíhá
relativnû bez pﬁíznakÛ.
Taenia spp. patﬁí ke skupinû tûch tasemnic, které mohou dorÛst délky aÏ dvou
metrÛ. Navzdory své znaãné velikosti
zÛstávají Taenia spp. a spol. rovnûÏ ãasto
nepozorovány. Infekce jejich prostﬁednictvím totiÏ také vût‰inou probíhá bez pﬁíznakÛ. Jen ve velmi vzácn˘ch pﬁípadech
lze pozorovat zaÏívací poruchy, hubnutí
nebo ucpání stﬁev.
Mesocestoides spp. mÛÏe dosáhnout

Prázdninová cesta a silná invaze blech
mohou b˘t rovnûÏ dÛvody pro opakované odãervení.

Jak funguje odãervovací kúra?

Srst bez lesku a nepûstûn˘ vzhled mohou
b˘t pﬁíznaky pﬁítomnosti parazitÛ

délky 2,5 metru a rovnûÏ se chová zcela
nenápadnû. Silnû napadení psi ov‰em
trpí ztrátou chuti k jídlu a mívají rozjeÏenou srst.

Odãervovací kúra obsahuje úãinné látky,
jeÏ jsou schopny potírat ve‰kerá stadia
parazitÛ. Mûly by bránit líhnutí pohlavnû
dospûl˘ch i vajíãek. Nûkteré kúry se zamûﬁují jen na potírání urãit˘ch skupin parazitÛ, jiné jsou ‰irokospektrální a bojují
zároveÀ proti obl˘m ãervÛm i tasemnicím. Jen veterináﬁ mÛÏe rozhodnout, kter˘ druh odãervovací kúry v jednotliv˘ch
pﬁípadech pouÏít. Aplikace odãervovacího prostﬁedku je dnes velmi jednoduchá.
Existují pasty a tekuté kúry, které se psu
dají buì pﬁímo do tlamy, nebo pﬁimícha-

Paraziti ohroÏují Ïivot!
Infekce vnitﬁními parazity probíhá zpoãátku leckdy zcela nepozorovanû. Majitel
psa netu‰í, co se uvnitﬁ psa odehrává. Pes
totiÏ pÛsobí zcela normálním dojmem
a nevykazuje Ïádné známky onemocnûní.
Proto majitel pﬁirozenû necítí potﬁebu
jakkoliv zasahovat.
Právû tento postoj je v‰ak velmi nebezpeãn˘. Populace parazitÛ den za dnem
roste a v organismu psa páchá velké ‰kody. Pokud zÛstane zaãervení psa po del‰í
dobu nepov‰imnuto, dochází k silné
invazi, která uÏ b˘vá provázena jednoznaãn˘mi symptomy: ztrátou krve, chudokrevností (anémií), ztrátou hmotnosti,
zvracením, zacpáním stﬁev a Ïluãovodu.
Následkem takové neléãené invaze mÛÏe
b˘t i úhyn zvíﬁete.
Navíc taková invaze nepﬁedstavuje nebezpeãí jen pro psa, ale také ãlovûka: i dal‰í
zvíﬁata se mohou stykem s nakaÏen˘m
psem infikovat a onemocnût. Zvlá‰tû
ohroÏen˘mi skupinami jsou dûti a osoby
s oslabenou imunitou.

I tato ‰tûÀátka, pokud mají zÛstat
zdravá, je nutno pravidelnû odãervovat
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Odãervovací kúra pﬁeru‰í
zaãarovan˘ kruh

Îivotní cyklus tasemnice.
Jejími pﬁena‰eãi jsou blechy

Vzhledem k tomu, Ïe nikdy nelze vylouãit
opakovanou infekci, má majitel psa
v podstatû jen jedinou moÏnost: musí se
snaÏit udrÏovat napadení parazity pod
kontrolou a nebezpeãí zdravotního po‰kození maximálnû redukovat. Odãervovací kúra sice slouÏí i k léãbû silnû napaden˘ch zvíﬁat, ale v prvé ﬁadû má
zabránit tomu, aby k takovému zaãervení
do‰lo. Proto by se mûla provádût pravidelnû. Za normálních okolností staãí psy
odãervovat kaÏdé tﬁi mûsíce. Ov‰em
pokud pes Ïije v oblasti, kde opakovanû
dochází k infekci, má smysl psa odãervovat dokonce kaÏdé ãtyﬁi aÏ ‰est t˘dnÛ. To
platí zvlá‰tû pro lovecké a ovãácké psy.

Vhodn˘ oãkovací program pro va‰e
‰tûnû vám doporuãí vá‰ o‰etﬁující lékaﬁ

jí do jídla, moÏno je pouÏít také postup
„spot on“. Dávkování se ﬁídí tûlesnou
hmotností psa.
Dne‰ní odãervovací kúry uÏ jsou psy velmi dobﬁe sná‰eny. Jsou vhodné pro psy
v‰ech plemen, jakéhokoli stáﬁí (odãervovat je nutno i ‰tûÀata v prvních t˘dnech
Ïivota!) a lze je bez váhání pouÏít i u bﬁe■
zích a kojících fen.
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