
ktivní imunizace prostfiednictvím
oãkovací látky, která tûlo provoku-
je k tvorbû protilátek proti pfií-

slu‰n˘m infekãním nemocem, je nejdÛle-
Ïitûj‰í ochranou proti závaÏn˘m, zãásti
dokonce smrteln˘m nemocem.
„Normální“ oãkování, které kaÏd˘ rok
absolvuje vût‰ina psÛ, obsahuje pût rÛz-

n˘ch komponentÛ. Nabízí, pokud imu-
nitní systém reaguje Ïádoucím zpÛso-
bem – a to je v pfiípadû zdrav˘ch zvífiat
a odborného provedení veterinárním
lékafiem v 95 procentech pfiípadÛ –
ochranu proti následujícím nemocem:
vzteklina, psinka, parvoviróza, leptospi-
róza a infekãní zánût jater. 

V prÛbûhu uplynul˘ch dvou desetiletí se
díky dobré oãkovací morálce majitelÛ psÛ
podafiilo psinku v˘raznû potlaãit. 
BohuÏel v posledních letech se opût zaãí-
nají ‰ífiit neoãkovaná ‰tûÀata od pokout-
ních mnoÏitelÛ. Právû mezi nimi se obje-
vily opakované pfiípady psinky. Tato
nemoc tedy bohuÏel je‰tû ani dnes není
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Od rutiny k individualitě
Ke smysluplné zdravotní prevenci patfií kromû dostatku pohybu, dobré stravy a pravideln˘ch
veterinárních kontrol také dvû preventivní veterinární opatfiení: oãkování a odãervení. 

Aktivní imunizace
je nezbytná pro
v‰echny psy
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záleÏitostí historie! I nadále je Ïádoucí
dÛsledné oãkování, pokud chcete svého
psa u‰etfiit hrozby psinkového onemoc-
nûní. Jedná se o virové onemocnûní pro-
jevující se prÛjmy a zvracením, ka‰lem,
r˘mou a zánûty oãí, ale bohuÏel také
pozdûj‰ími trval˘mi následky v dÛsledku
zánûtu mozku. 

Parvoviróza konãí 
vût‰inou smrtelnû
Lidovû se jí nûkdy fiíká také koãiãí mor.
Parvoviry jsou vyslovenû odolné a dlou-
hovûké, psi se jimi mohou nakazit vlast-
nû skoro v‰ude. Infikovaní psi trpí
nekonãícími páchnoucími prÛjmy, zvra-
cejí a jejich obranyschopnost se drama-
ticky sniÏuje. Zvlá‰tû tûÏce b˘vají zasaÏe-
ni mladí psi, ktefií navzdory léãbû
nezfiídka hynou na dÛsledky masivní
ztráty tekutiny.

Leptospirózou mÛÏe
onemocnût i ãlovûk
Leptospiróza je onemocnûní vyvolávané
bakteriemi, které se pfiená‰í moãí naka-
Ïen˘ch zvífiat. Mohou to b˘t psi, ale také
jiná zvífiata. Na‰i domácí psi jsou zvlá‰-
tû ohroÏeni takov˘mi pfiena‰eãi, jako
jsou potkani a my‰i. Leptospirózou se
mÛÏe nakazit i ãlovûk – to je ostatnû
dÛvod, proã v nûkter˘ch zemích kravám
kupírují ocas: aby se mlékafiÛm nemo-
hla dostat do obliãeje infikovaná moã.
U psa jsou symptomy velmi rÛznorodé,
protoÏe zasaÏen mÛÏe b˘t prakticky kaÏ-
d˘ orgán. Paleta sahá od nezastavitelné-
ho zvracení pfies prÛjmy a dehydrataci
aÏ po selhání jater a ledvin a rozpou‰tû-
ní ãerven˘ch krvinek.

Je nakaÏliv˘ zánût 
jater vym˘cen?
V˘znam oãkování proti nakaÏlivému
zánûtu jater není zcela zfiejm˘, protoÏe
jeho virus nebyl jiÏ dlouho prokázán.
MoÏná se v‰ak jedná právû o úspûch pra-
videlného plo‰ného oãkování.
„Standardní imunizace“ b˘vá rozdûlová-
na na dvû dávky, kdyÏ se nejprve oãkuje
proti vzteklinû a o dva t˘dny pozdûji
proti ostatním ãtyfiem nemocem. Toto
opatfiení má zabránit pfietíÏení imunitní-
ho systému psa a umoÏnit optimální
tvorbu protilátek. 

Psincov˘ ka‰el a borelióza
Kromû toho existují je‰tû dal‰í oãkování,
jejichÏ smysl a potfiebnost pro jednotlivá
zvífiata je nutno prokonzultovat pfiímo
s veterinárním lékafiem. Tak napfiíklad
oãkovací látka podávaná formou kapek
do nosu, jeÏ má chránit proti nûkter˘m

pÛvodcÛm psincového ka‰le, mÛÏe b˘t
namístû v situacích, kdy pes pfiichází na
malém prostoru do styku s mnoha jin˘mi
psy. Mohou to b˘t v˘stavy a soutûÏe, ale
tfieba i pobyt ve psím hotelu. 
Dále existuje oãkování proti borelióze,
kterou pfiená‰ejí klí‰Èata. V odborn˘ch
kruzích je pokládána za spornou jednak
kvÛli své nedostateãné úãinnosti, jednak
proto, Ïe se dá tûÏko odhadnout, zda by
se u infikovaného psa bez pfiíznakÛ mo-
hly objevit alergické reakce. Nejlep‰í
alternativou tady b˘vá dÛsledná preven-
tivní ochrana proti klí‰ÈatÛm. Pfiesto
mohou existovat psi, u nichÏ se majitel
s veterináfiem odÛvodnûnû rozhodnou
oãkování proti borelióze provést. T̆ ká se
to tfieba mlad˘ch zvífiat nebo lovecky po-
uÏívan˘ch psÛ.

Oãkování chovn˘ch 
fen proti herpesviru
Oãkování proti herpesviru je urãeno
v˘hradnû chovn˘m fenám. Dospûlí psi,
pokud vÛbec onemocní, mívají jen lehk˘
prÛbûh nemoci, velmi mnoho zvífiat uÏ
totiÏ bylo v kontaktu s pÛvodcem. Proto
se provádí oãkování matek, jeÏ má zajis-
tit, aby fenka byla schopná pfiedat proti-
látky sv˘m ‰tûÀatÛm. Pokud se totiÏ naka-
zí novorozená ‰tûÀata probíhá nemoc
velmi rychle a zpravidla je smrtelná.
Oãkovací látka proti ptaãí chfiipce pro
psy, na níÏ se lidé v poslední dobû ãasto
ptají, prozatím neexistuje. Ostatnû dopo-
sud ani není jasné, zda psi vÛbec mohou
tímto ptaãím virem onemocnût.

Jak ãasto vzteklina? 
U nás je ze zákona prozatím stále povin-
né oãkování v‰ech psÛ proti vzteklinû
jedenkrát roãnû. Naproti tomu v nûkte-

r˘ch jin˘ch evropsk˘ch zemích, tfieba ve
·v˘carsku nebo v Nûmecku, uÏ do‰lo ke
zmûnû zákonÛ s tím, Ïe staãí oãkovat
v intervalech „podle pokynÛ v˘robce“. To
v praxi znamená, Ïe nûktefií psi (a také
koãky) jsou oãkováni pouze jednou za tfii
roky. Samozfiejmû pfii zv˘‰eném riziku
infekce vzteklinou nebo tfieba u lovec-
k˘ch psÛ, ktefií se pravidelnû pohybují
v terénu, se doporuãuje oãkovat ãastûji,
u psÛ drÏen˘ch v˘hradnû ve mûstû
a vodûn˘ch na vodítku postaãí intervaly
del‰í. Konkrétní nákazovou situaci musí
vÏdy posoudit veterinární lékafi ve spolu-
práci s majitelem.

Cíl: individuální oãkovací plán
Trend je jasn˘: pfiesun od rutinního oãko-
vání k individuálním oãkovacím plánÛm
pro kaÏdého jednotlivého psa. MoÏná se
v nepfiíli‰ daleké budoucnosti prosadí ty
hlasy z vûdeck˘ch kruhÛ, které povaÏují
za dostateãné tfiíleté intervaly také u psin-
ky a parvovirózy. V souãasné dobû by ale
veterináfii, ktefií by nûco takového dopo-
ruãovali, je‰tû jednali v pfiíkrém rozporu
s pokyny v˘robcÛ a v pfiípadû onemocnû-
ní v tomto smyslu nedostateãnû oãkova-
ného psa by mohli b˘t trestnû stíháni. 
Majitel psa musí mít na zfieteli také sku-
teãnost, Ïe kaÏdoroãní oãkování sk˘tá
mimo jiné skvûlou pfiíleÏitost nechat psa
podrobnû prohlédnout veterinárním lé-
kafiem. Patfií sem kontrola zubÛ, poslech
srdce jakoÏ i pfiípadné rozpoznání v‰e-
obecn˘ch pfiíznakÛ nûjakého chronické-
ho onemocnûní. Pokud by tedy mûl trend
zvût‰ování intervalÛ mezi vakcinací
pokraãovat, bylo by namístû absolvovat
se psem alespoÀ kaÏdoroãní preventivní
prohlídky. K. Sauerová

Oãkování zpravidla obsahuje
pût rÛzn˘ch komponentÛ
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„Trend je 
jasný:  

přesun od
rutinního
běžného
očkování

k individuálním
očkovacím
plánům.“

SP 10/07 14-15 Očkování  11.9.2007 21:28  Stránka 15


