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VETERINÁRNÍ MEDICÍNA

Nebezpeãné nemoci pﬁená‰ejí klí‰Èata i na podzim

Psí malárie je na vzestupu
Lidé se domnívají, Ïe brzy na jaﬁe jsou klí‰Èata nebezpeãnûj‰í neÏ na podzim.
To v‰ak uÏ dnes neplatí. Jejich poãet je sice na podzim men‰í neÏ brzy na jaﬁe,
ale pﬁesto jsou vysoce infekãní. Jejich pÛvodci mohou bûhem pozdního léta
a na podzim u psÛ vyvolat stejnû tûÏká onemocnûní jako na jaﬁe. Pokud
nejsou léãena, ãasto mají chronick˘ nebo dokonce smrteln˘ prÛbûh.

Babezióza a psí anaplazmóza
- závaÏné choroby
Babezióza a psí anaplazmóza jsou natolik
závaÏn˘mi psími chorobami, Ïe pokud
nejsou léãeny, mohou skonãit smrtelnû.
Pﬁi babezióze se podobnû jako pﬁi lidské
malárii niãí ãervené krvinky. DÛsledkem
jsou vysoké horeãky, chudokrevnost
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a Ïloutenka. Neléãen˘ pes hyne do nûkolika dnÛ. S diagnózou i léãbou je tedy
namístû spûchat. Symptomy psí anaplazmózy jsou mimo jiné horeãka, úbytek na
váze, malátnost, otoky konãetin, naru‰ení
ústﬁedního nervového systému a chudokrevnost. K tomu se mÛÏe pﬁipojit je‰tû
polyartritida. V kaÏdém pﬁípadû by mûl
veterináﬁ pﬁi podezﬁení na toto onemocnûní nechat co nejrychleji provést sérologické vy‰etﬁení. Podzimní klí‰Èata se vyvíjejí v závislosti na povûtrnostních
podmínkách tûsnû pﬁed létem a v létû
z larvy v nymfu nebo z nymfy v dospûlé
klí‰tû. Druhá sezona klí‰Èat zaãíná zpravidla na konci srpna a trvá do konce ﬁíjna.
Proto je namístû se klí‰Èat obávat i na

podzim a psa bychom se mûli snaÏit
i v této dobû preventivnû proti tûmito
krveÏízniv˘m parazitÛm chránit.

Ochrana prevencí
Úãinnou prevencí pﬁenosu této nebezpeãné choroby prostﬁednictvím klí‰Èat
jsou léky s dvojím úãinkem. Jednak by
mûly klí‰Èata v˘raznû odpuzovat (repelentní úãinky), jednak by mûly mít i slu‰né smrtící (insekticidní) úãinky. Tyto léky
b˘vají ve formû v˘robkÛ spot-on naná‰eny na jedno nebo více míst na kÛÏi psa.
Bûhem nûkolika hodin se rozpt˘lí po
celém psu a proniknou pﬁi tom do horní
vrstvy kÛÏe. Pes je pak po dobu pﬁibliÏnû
4 t˘dnÛ chránûn pﬁed klí‰Èaty jakoby
neviditeln˘m ochrann˘m ‰títem. A pokud
na nûm pﬁece jen nûjaké to klí‰tû zbude,
je usmrceno insekticidním pÛsobením
úãinn˘ch látek. Tímto dvojím zpÛsobem
je pes chránûn nejlépe, jak to jen jde.
Prostﬁedky, jako jsou napﬁíklad éterické
oleje s vavﬁínem, levandulí nebo rozmar˘nem nebo ãesnekov˘ prá‰ek, jsou podle souãasn˘ch poznatkÛ neúãinné, a proto jako prevence nevhodné.
Alexander Knipper
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ﬁíklady takov˘ch nemocí, které na
podzim pﬁená‰ejí klí‰Èata, jsou
borelióza stejnû jako babezióza,
oznaãovaná ãasto jako psí malárie, jakoÏ
i psí anaplazmóza. Psí anaplazmóza je
coby nebezpeãné onemocnûní známa
teprve nedávno. Babezióza zvaná psí
malárie byla zase je‰tû pﬁed nûkolika lety
povaÏována za v˘luãnû cestovní nemoc,
jíÏ se psi mohou infikovat v jiÏních krajích. To se zmûnilo. PÛvodce babeziózy se
mezitím roz‰íﬁil tak daleko, Ïe je dnes
bûÏn˘ i ve stﬁední Evropû. První infikovaná klí‰Èata jiÏ byla nalezena i v Berlínû
a v okolí. A dokonce tam tímto nebezpeãn˘m onemocnûním uÏ onemocnûli
i první psi. Dal‰í ohniska infekce postupnû pﬁib˘vají v celé Evropû. TotéÏ platí
i o psí anaplazmóze.

