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VETERINÁRNÍ MEDICÍNA

Z veterinární praxe

Sametka podzimní
Jejich jméno klame. Pokud je odpovídající teplota a vlhkost, zaãnou tito malí parazité
provádût své neplechy klidnû jiÏ v ãervenci. Na‰e psy pﬁitom netrápí dospûlí roztoãi – ti
se Ïiví men‰ím hmyzem a pavouky. Ov‰em jejich larvy, tedy raná v˘vojová stadia, se
zavrtávají do kÛÏe mal˘ch divoce Ïijících savcÛ, ale také lidí, psÛ, koãek, králíkÛ a ptákÛ.
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rázem chytit stovky nebo i tisíce tûchto
parazitÛ.
Pokud si pes
lehne do
trávy, mÛÏe
rázem chytit
stovky nebo
i tisíce tûchto
parazitÛ

POZNÁVACÍ ZNAMENÍ: PYL
Larvy jsou velké jen asi ãtvrt milimetru,
mají ‰est nohou a oranÏovou barvu.
Pokud tedy spatﬁíme u psa mezi prsty,
pod lokty nebo na bﬁichu malé záﬁivû
oranÏové teãky, které pﬁipomínají pyl, je
diagnóza jasná. Pokud roztoãi nezÛstanou na tom místû psa, na nûÏ se byli
schopni dostat z trávy, ale zaãnou putovat po tûle, dávají pﬁednost místÛm
s tenkou kÛÏí: záhybÛm a okrajÛm u‰í,
oblastem kolem oãí a okolí koneãníku.
U lidí je ãasto nacházíme na stehnech,
v pase a ve slabinách.

ROZTOâI SAJÍ T¤I DNY
Pokud se travním roztoãÛm podaﬁí najít
nûjaké pﬁíjemné místeãko, sv˘m hákovit˘m ústním ústrojím se zavrtají do kÛÏe
hostitele. Vyluãují pﬁi tom tekutinu, která
rozpou‰tí kÛÏi a tím ji pro roztoãe „pﬁedtráví“ vnû jeho tûla. Pak mÛÏe parazit tkáÀovou tekutinu vysát. Roztoãi se pﬁisávají nejménû na tﬁi dny, potom sami od
sebe odpadnou a zmizí v zemi, kde se
z nich vyvinou dospûlá zvíﬁata.

NÁSLEDKY: SVùDIVOST
A PADÁNÍ SRSTI

Foto Minerva

Z

a normálních okolností se larvy
líhnou na podzim, odtud ostatnû
jejich jméno. Vlastní roztoãi Ïijí
pod zemí ve vlhké, humózní pÛdû.
Larvy po vylíhnutí jsou pﬁitahovány
svûtlem a putují na povrch. Stovky se
jich pak shromaÏìují na stéblech trav
nebo na vyv˘‰ené zeminû. Tam ãíhají na
své budoucí hostitele. Nejsou pﬁi tom
nijak vybíravé: pﬁichytí se na prvního
savce, kter˘ se naskytne. Pokud pes bûÏí
po louce nebo si lehne do trávy, mÛÏe

Nikoho asi nepﬁekvapí, Ïe tûlo psa neb˘vá s rozpou‰tûním své tkánû zrovna srozumûné. V reakcích ov‰em existují velké
individuální rozdíly. Nûkteﬁí psi pociÈují
jen lehkou svûdivost nebo na zjevnou
invazi sametek nereagují vÛbec.
Jiná zvíﬁata si v‰ak postiÏená místa roz‰krábou do krve. Svûdivost mÛÏe
u nûkter˘ch mimoﬁádnû citliv˘ch psÛ
vyvolat velmi silné reakce, dokonce i kﬁeãe a záchvaty podobající se epileptick˘m.
Zmûny na kÛÏi sahají od zarudnutí pﬁes
hnisavé puch˘ﬁky aÏ po následné vypadávání srsti. Tyto zmûny v pokroãilém
stadiu bohuÏel nezﬁídka pﬁekryjí samotné roztoãe, takÏe ti pak uÏ vÛbec nejsou
patrní. Navíc svûdivost a zmûny na kÛÏi
pﬁetrvávají je‰tû nûkolik dní potom, co
larvy odpadly. V takovém pﬁípadû mÛÏe
b˘t stanovení diagnózy obtíÏnûj‰í a musí
se ﬁídit podle toho, zda jsou napadena
typická místa v pﬁíslu‰né roãní dobû
a zda pes pob˘val v místech, kde se tito
roztoãi bûÏnû vyskytují.

KÒÎI JE NUTNO LÉâIT
Samotná invaze parazitÛ je jen krátkého
trvání a není nezbytnû nutné ji léãit.
Zvlá‰tû v pﬁípadech, Ïe pes nevykazuje
Ïádné pﬁíznaky, je moÏno jednodu‰e
poãkat, neÏ larvy samy odpadnou.

Ov‰em pokud se dostaví extrémní svûdivost, je zapotﬁebí nûco podniknout.
Veterináﬁi bûÏnû pﬁedepisují emulze, jeÏ
se naná‰ejí na postiÏená místa, uklidní
podráÏdûnou pokoÏku a uti‰í svûdivost.
U velmi citliv˘ch zvíﬁat mohou b˘t uÏiteãné i tablety nebo injekce proti svûdivosti. Tímto zpÛsobem o‰etﬁujeme
dÛsledky invaze sametek. Pokud je pﬁedpoklad, Ïe jejich sezona je‰tû neskonãila,
u silnû reagujících psÛ se urãitû vyplatí
pouÏít nûjak˘ antiparazitární sprej.
O tom je vhodné se poradit s veterinárním lékaﬁem – existují pﬁípravky proti
blechám a klí‰ÈatÛm s úãinnou látkou
fipronilem, která úãinkuje i proti sametkám. Lze ji nastﬁíkat na bﬁicho a na tlapky a tím zabránit opakovanému nasazení. Toto opatﬁení se doporuãuje i psÛm,
kteﬁí byli invazí tûchto parazitÛ suÏováni
v pﬁedchozím roce.
Jak ãasto bude nutno o‰etﬁení zopakovat, se li‰í pﬁípad od pﬁípadu. U nûkter˘ch zvíﬁat je nutné postﬁik provádût
dvakrát t˘dnû, jin˘m to postaãí jednou za
dva t˘dny.

NEBEZPEâÍ HROZÍ
ODPOLEDNE
Pokud vá‰ pes patﬁí k tûm, kteﬁí mají
s tûmito mal˘mi trapiãi problémy, mûli
byste se snaÏit vyh˘bat místÛm, kde hrozí zv˘‰ené riziko v˘skytu sametky. Jsou to
pﬁedev‰ím neudrÏované zpustlé zahrady,
okraje lesÛ a suché louky. Tito parazité se
stávají aktivními pﬁi teplotách nad 16 °C.
Proto nejvût‰í nebezpeãí hrozí bûhem
tepl˘ch sluneãn˘ch a such˘ch dní, zvlá‰tû za pozdních odpolední. Zvlá‰tû mnoho roztoãÛ ãíhá na vhodnou obûÈ za
pozdního odpoledne, kdy se tráva a zemû
ohﬁály. Za takov˘ch dnÛ je proto lep‰í
pﬁesunout procházku se psem aÏ do
veãerních hodin a vyh˘bat se místÛm,
o nichÏ víme, Ïe tam uÏ pes pﬁi‰el do styku s parazity.
Navzdory v‰em nepﬁíjemnostem, jeÏ
sametky pﬁiná‰ejí zvlá‰tû citlivûj‰ím
psÛm, je úlevné vûdût, Ïe tito roztoãi
u nás nepﬁená‰ejí Ïádné nemoce. V tropick˘ch zemích to ov‰em vypadá jinak.
Napﬁíklad v jihov˘chodní Asii se lze prostﬁednictvím tûchto parazitÛ nakazit
nebezpeãnou infekcí, která napadá ãervené krvinky.
Jisté uklidnûní vyvolává v mnoha majitelích také skuteãnost, Ïe tyto larvy se
nepﬁená‰ejí ze zvíﬁete na ãlovûka ani ze
psa na psa. Vlastnû jsou pomûrnû
ne‰kodné – jen kdyby u ãásti postiÏen˘ch zvíﬁat nevyvolávaly tak nepﬁíjemné reakce...
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