
dyÏ se prÛjem u ‰tûÀat
objeví v dobû odstavu,
ve stáfií 4 aÏ 5 t˘dnÛ,

dávají ho nezku‰ení
chovatelé vût‰inou do
souvislosti s pfiedkládanou
stravou. Úplnû pfiehlíÏejí
moÏnost, Ïe pfiíãinou
onemocnûní mÛÏe b˘t také
mnoho stfievních parazitÛ,
pfiedev‰ím ale ‰krkavky 
(viz tabulka 1).
StupeÀ onemocnûní
a pfiíznaky, které lze
pozorovat, pfiitom závisejí na

stáfií psa. Dospûlí psi ãasto
navzdory masivní invazi
nevykazují Ïádné symptomy
onemocnûní. U ‰tûÀat
a mlad˘ch psÛ v‰ak vedou
rozsáhlej‰í napadení
a nehygienické podmínky
drÏení k akutním
a chronick˘m zánûtÛm stfiev. 
Nezku‰ení chovatelé b˘vají
naprosto zdû‰eni, kdyÏ jsou
po první odãervovací kúfie
nuceni uãinit „nechutn˘"
objev. ·tûnûcí hromádky
sestávají témûfi v˘hradnû ze
„‰pagetek". Tûm se podobají
odumfielé ‰krkavky, které 
tûlo vyluãuje ven.

·krkavky 
v tenkém stfievû
Napadení ‰krkavkou psí
(Toxocara canis) pfiedstavuje
v chovech psÛ ãasto nemal˘
problém. Ve znaãné mífie
k tomu pfiispívá
komplikovan˘ v˘vojov˘

proces ‰krkavky i pfienos
infekce, které mnoha 
slidem nejsou známy. 

Pfienos
Mladí a dospûlí psi se infikují
orálnû tím, Ïe pozfiou vajíãka

‰krkavek. Krevním obûhem
se dostanou larvy 1, které se
vylíhnou z vajíãek, do jater
a do plic, kde se svléknou 
na larvy 3. Pfii masivním
napadení mÛÏe dojít
dokonce k po‰kození 
tûchto orgánÛ.
U ‰tûÀat dochází k infekci
dokonce uÏ v dûloze feny,
protoÏe larvy pronikají do
jater je‰tû nenarozen˘ch
‰tûÀat. V˘voj ãervÛ zaãíná
teprve po narození, kdyÏ
putují z jater do plic, tam se
svlékají, jsou vyka‰láváni
vzhÛru a potom se zabydlují
ve stfievech, kde se z nich
vyvíjejí dospûlí paraziti. Od
cca 2. mûsíce Ïivota ‰tûÀat, 
to znamená se vzrÛstající
schopností vytváfiet imunitu,
putují larvy z plic jinam.
Pronikají mj. pfies systém
kapilár do velkého krevního
obûhu a osidlují orgány nebo
svalstvo, kde se zapouzdfiují
a setrvávají tam bez
pfiíznakÛ.
Teprve bûhem pozdûj‰í
bfiezosti (nebo po hárání)
jsou tyto larvy aktivovány
a v˘‰e popsan˘m zpÛsobem
pronikají pfiímo do 
‰tûÀat nebo do 
mléãn˘ch Ïláz matky.
Z tohoto zpÛsobu pfienosu
a v˘voje by mûl kaÏd˘
chovatel, ale také kaÏd˘
majitel feny, uãinit
následující závûry: 
1. K odãervení ‰tûÀat musí
dojít tak brzy, aby se podafiilo
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Škrkavky & spol.
I ti nejúzkostlivûj‰í chovatelé uÏ urãitû nûkdy bojovali s prÛjmy,
jejichÏ pfiíãina se jim zpoãátku zdála nevysvûtlitelná. Navzdory
ve‰keré námaze a snaze udrÏovat ‰tûÀata, matku i prostfiedí, 
ve kterém Ïijí, v maximální moÏné ãistotû, pfiicházejí prÛjmy,
které zpÛsobují, Ïe ‰tûÀata dobfie neprospívají a hubnou. 

K

·krkavka psí (Toxocara canis) 
U ·Tù≈AT

Larvy z tkání matky pfies placentu
do jater nenarozen˘ch ‰tûÀat 

v˘voj po porodu

plíce vyka‰lávání a polykání

moÏná také infekce
prostfiednictvím mléka

putuje pfies

stfievo dozrávání v dospûlé parazity

18 – 21 dní 

U ‰tûÀat vedou
rozsáhlej‰í napadení

k akutním a chronick˘m
zánûtÛm stfiev
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v˘voj ‰krkavek zastavit 
dfiíve, neÏ dosáhnou
pohlavní zralosti. 
2. Léãba musí probíhat 
tak intenzivnû, pravidelnû
a dlouho, dokud si nemÛÏete
b˘t jisti, Ïe Ïádní ãervi
nemohli pfieÏít. To má velk˘
v˘znam zvlá‰tû u mal˘ch
fenek, které mají b˘t 
pozdûji pouÏity v chovu.
3. Odãervení fenky by mûlo
v kaÏdém pfiípadû probíhat
pravidelnû po hárání a 14 dní
po porodu a zároveÀ
samozfiejmû souãasnû
s kaÏd˘m odãervením ‰tûÀat. 

Pfiíznaky
Masivnû napadená ‰tûÀata
velmi ‰patnû prospívají. 
Mají matnou, nelesklou 
srst, a aãkoliv jsou hubená,
mívají velké bfií‰ko. âasto
pozorovan˘mi pfiíznaky jsou
také opakující se prÛjmy
a chudokrevnost.
PfiíleÏitostné zvracení zase
b˘vá pfiíznakem toho, Ïe
velká klubka ãervÛ zpÛsobila
ucpání stfiev. To pfiirozenû
pfiedstavuje dramatickou
komplikaci.
Dal‰ími komplikacemi jsou
zánûty prÛdu‰ek a zápaly plic
a/nebo zánûty jater bûhem
putování larev. Na sv˘ch
cestách mohou larvy
dokonce zabloudit do

centrální nervové soustavy. 

Diagnóza
Prokázat v˘skyt ‰krkavek 
ve stfievech je relativnû
jednoduché. Veterináfi
vyplaví z trusu lehká 
vajíãka v nasyceném solném
roztoku a pak je potvrdí
mikroskopicky. U ‰tûÀat je to
ov‰em moÏné teprve po
tfietím t˘dnu Ïivota (viz
V˘voj). V nûkter˘ch
pfiípadech b˘vají ãervi
vyzvraceni, coÏ usnadÀuje
a zjednodu‰uje 
stanovení diagnózy.

Léãba
Pro léãbu invaze ‰krkavek
existuje mnoho osvûdãen˘ch
a úãinn˘ch prostfiedkÛ, 
které jsou k dostání
u veterinárního lékafie. 
U silnû zaãerven˘ch a tudíÏ
oslaben˘ch ‰tûÀat je nutno
pfied první odãervovací
kúrou nejprve provést
symptomatickou léãbu. 

Prevence
Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích
hygienick˘ch opatfiení, které
by mûl provádût kaÏd˘
zodpovûdn˘ chovatel, je
dÛsledné a plánovité
provádûní odãervovacího
programu. V˘vojov˘ cyklus
ãervÛ udává dobu první
a frekvenci následujících
odãervovacích kúr. ·tûÀata

by mûla b˘t poprvé
odãervena mezi 10. a 14.
dnem Ïivota. Dále se
doporuãuje opakovat

odãervovací kúru po 14
dnech v kaÏdém pfiípadû aÏ
do 12. t˘dne Ïivota, pfiiãemÏ
odãervovací preparáty je
moÏno mûnit. Zvlá‰tû pfied 1.
oãkováním se doporuãuje
zvolit jin˘ prostfiedek. 
Mûlo by b˘t samozfiejmostí
pravidelné odstraÀování
trusu ve psích v˘bûzích
a kotcích. Jakmile zjistíte
invazi ‰krkavek, doporuãuje
se plochy v˘bûhÛ dÛkladnû
vydezinfikovat. Tím se
zabrání nové infekci.

Jak uÏ jsme se zmínili, feny
by mûly b˘t odãervovány po
kaÏdém hárání a potom
zároveÀ se ‰tûÀaty. 
Na tomto místû bych chtûla
poukázat na nebezpeãí, které
hrozí od zaãerven˘ch ‰tûÀat.
Dûti mohou pfii hfie se
‰tûÀaty nebo na zneãi‰tûném
pískovi‰ti pozfiít vajíãka
‰krkavek. U ãlovûka se ov‰em
‰krkavka psí nevyvine
v dospûlého parazita, ale jen
v larvu, která zaãne putovat
po tûle. Pfiíznaky se projeví
v okamÏiku, kdyÏ larva
doputuje do jater, do
centrální nervové soustavy
nebo do oãí. Proto by dûti
nemûly zapomínat, a to
zvlá‰tû pfii styku s cizími psy,
jejichÏ zdravotní stav není
znám, dodrÏovat základní
hygienické pravidlo, totiÏ
m˘t si ruce.

K. Bettenbergová
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DÛleÏití stfievní
paraziti
Askaridóza (‰krkavky) 
Toxocara canis 
(‰krkavka psí)
Toxascaris leonina
Ankylostomiáza (mûchovci)
Ancylostomum caninum
(mûchovec psí)
Uncinaria stenocephala
(mûchovec li‰ãí)
Trichuriáza (tenkohlavci) 
Tichuris vulpis
(tenkohlavec li‰ãí)
Tasemnice
Dipylidium caninum 
(tasemnice psí)
Echinococcus multilocularis
Echinococcus granulosus

Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích hygienick˘ch
opatfiení, které by mûl provádût kaÏd˘
zodpovûdn˘ chovatel, je dÛsledné a plánovité
provádûní odãervovacího programu
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