
le‰í sliny nebo cel˘ ble‰í extrakt
obsahují nûkolik potentních aler-
genÛ zahrnujících polypeptidy,

aminokyseliny, aromatické a dal‰í sloÏ-
ky. Tyto substance jsou kompletní anti-
geny. Pfii bodnutí blechy do kÛÏe hosti-
tele dochází ke vpu‰tûní slin do rány,
aby nedo‰lo ke sráÏení sající krve.
Vlastní alergická reakce je zpÛsobena
hypersenzitivní reakcí organismu na
tyto alergeny, které vyústí v klinické
onemocnûní.

Alergická ble‰í dermatitida se objevuje
nejãastûji v letních mûsících nebo na
podzim, ale sezonnost onemocnûní není
pravidlem. âasto postihuje psy ve vûku 3
aÏ 5 rokÛ, zaznamenány jsou v‰ak pfiípa-
dy pfied prvním rokem Ïivota nebo se
objevuje u psÛ star‰ích více neÏ 5 let.
Plemenná predispozice nebo vliv pohla-
ví na v˘skyt onemocnûní neexistuje.
U psÛ s v˘skytem atopické dermatitidy
se objevuje alergie na ble‰í kousnutí aÏ
ve 30 procentech pfiípadÛ a pfiedpoklá-
dá se ãásteãná vzájemná souvislost
obou onemocnûní.
Klinické pfiíznaky jsou pfiedev‰ím v zad-
ní ãásti hfibetu, v okolí ocasu, na zadní
a vnitfiní plo‰e stehen, pfiípadnû bfiicha,
krku. V nûkter˘ch pfiípadech b˘vá posti-
Ïeno celé tûlo. Na kÛÏi se objevují pupe-
ny a prosakováním tkáÀového moku
nebo krve se na povrchu pupenÛ obje-
vují strupy. Pozorována b˘vá dlouhodo-
bá lysivost, zmûna barvy kÛÏe (zãernání)
a mazotok, ãasto se objevuje také akut-
ní mokvavá dermatitida nebo sekundár-
ní pyodermie. Onemocnûní je doprová-

zeno v˘raznou svûdivostí. Diagnostika
je zaloÏena na typick˘ch klinick˘ch pfií-
znacích, prÛkazu pfiítomnosti blech
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Alergická bleší dermatitida

Mokvav˘ zánût
kÛÏe na zádi
jako projev
alergické ble‰í
dermatitidy
u kfiíÏence

Mokvav˘ zánût
kÛÏe na zádi jako
projev alergické
ble‰í dermatitidy
u kfiíÏence

B

„Antiparazitární
program je nutno

provádět
celoživotně, 

i po vymizení
příznaků.“ Rozsáhlé alopecie a zarudlost na

hfibetû, bocích a pánevních konãetinách

Hypersenzitivita (pfiecitlivûlost) na ble‰í bodnutí je ãasto uvádûna jako nejãastûj‰í
alergie u psÛ. V literatufie se mÛÏeme setkat s dal‰ími synonymy jako napfiíklad
alergická ble‰í dermatitida, alergie na ble‰í kousnutí nebo hypersenzitivita na
ble‰í kousnutí a v‰echny tyto pojmy znamenají stejnou nozologickou jednotku.
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nebo ble‰ího trusu na pacientovi, pfiíp.
pozitivním intradermálním alergickém
testu (IDT). U nûkter˘ch pacientÛ mÛÏe
b˘t IDT negativní, pfiestoÏe pacient trpí
alergickou ble‰í dermatitidou.
Pfiítomnost blech je nûkdy obtíÏné na
pacientovi prokázat, blechy se mohou
vyskytovat i na jin˘ch zvífiatech chova-
n˘ch ve spoleãné domácnosti, pfiípadnû
v sousedství. Proto je nezbytné vy‰etfiit
v‰echna zvífiata, která pfiicházejí do kon-
taktu s pacientem.

Pro stanovení vhodné terapie a úãinné-
ho programu proti blechám je nutná
znalost biologie a morfologie blech.
PÛvodcem onemocnûní u psa je nejãas-
tûji blecha koãiãí (Ctenocephalides felis).
Mnohem ménû ãasto se uplatÀují na
vzniku onemocnûní i dal‰í druhy blech,
jako je blecha psí (Ctenocephalides canis),
blecha jeÏãí (Archaeopsylla erinacei), ble-
cha slepiãí (Ceratophyllus gallinae), ble-
cha králiãí (Spilopsyllus cuniculi) a blecha
lidská (Pulex irritans). Blechy mají níz-
kou druhovou specifitu a kromû sv˘ch
pfiirozen˘ch hostitelÛ mohou napadat
i jiná zvífiata vãetnû ãlovûka.
V˘voj blechy z vajíãka do stadia kukly
probíhá v prostfiedí mimo hostitele.
Nejkrat‰í doba v˘voje od vajíãka po
dospûlce u blechy koãiãí mÛÏe trvat 11
dnÛ, u blechy psí 18 dnÛ a závisí na
vnûj‰ích podmínkách. PrÛmûrná délka
Ïivota dospûlého jedince ãiní 3 mûsíce,
ale napfiíklad blecha psí dokáÏe bez
potravy pfieÏít aÏ 58 dnÛ, s pravideln˘m
pfiíjmem krmiva aÏ 234 dnÛ. 
Jedna blecha koãiãí dokáÏe naklást aÏ
400 vajíãek, která neulpívají na srsti, ale
padají volnû do prostfiedí. Larvy nepo-
tfiebují ke svému Ïivotu hostitele a Ïiví
se organick˘mi neãistotami. V domác-
nosti se nejãastûji vyskytují v kobercích,
kfieslech nebo jin˘ch pfiíhodn˘m mís-
tech a nejsou viditelné pouh˘m okem.
Na psovi parazitují pouze dospûlci,
sv˘m bodav˘m ústrojím proseknou kÛÏi
a Ïiví se nasátou krví.
Terapie spoãívá v úspû‰ném potlaãení
blech na pacientovi a v prostfiedí, léãbû
sekundárních komplikací podáváním
antibiotik po dostateãnû dlouhou dobu,
podáním glukokortikoidÛ, pfiípadnû
antihistaminik na potlaãení svûdivosti
a úãinné sanaci prostfiedí. 
U psÛ s alergickou ble‰í dermatitidou je
vhodné pouÏívat jen takové pfiípravky,
které pÛsobí rychle jako kontaktní jedy,
aby bylo zabránûno bodnutí blechou.

V souãasné dobû se nejlépe osvûdãují
kontaktní insekticidy, které jsou neto-
xické pro teplokrevné Ïivoãichy. Jedná
se pfiedev‰ím o fipronil, imidaclopride
a selamectin. Tyto pfiípravky mají del‰í
reziduální úãinek, ale v poãáteãním
období terapie je vhodné je pouÏívat
jednou t˘dnû. K likvidaci blech lze pou-
Ïít i pfiípravky na bázi pyretroidÛ, pyre-
trinÛ, karbamátÛ nebo organofosfátÛ,
ale vzhledem k jejich krátkodobému
úãinku je nutná ãasto opakovaná apli-
kace. K likvidaci v˘vojov˘ch stadií je
vhodné pouÏívat insekticidy s dlouhou
reziduální aktivitou, v na‰ich podmín-
kách napfiíklad diazinon (Diacap) nebo
chlorpirifos (Kadox). V zahraniãí se
pouÏívají vysoce úãinné inertní polybo-
ráty ve formû popra‰e.
Antiparazitární program je nutno pro-
vádût zpravidla celoÏivotnû, i po vymi-
zení klinick˘ch pfiíznakÛ onemocnûní,
protoÏe obãasné ble‰í bodnutí mÛÏe
dlouhodobû udrÏovat alergickou reakci.

MVDr. Stanislav Poãta
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V˘vojov˘ cyklus blechy: 
1 –dospûl˘ jedinec, 
2 – vajíãka blechy, 
3 – larva, 4 – kukla, 
5 – nezral˘ jedinec

Blecha koãiãí je u psa nejãastûj‰ím
druhem blech– dospûl˘ jedinec

Larva blechy pfii
líhnutí z vajíãka
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