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Pravidelné odÄ•ervování je v chovatelské veÅ™ejnosti silnÄ› zakoÅ™enÄ›ný zvyk. VÄ›t&scaron;ina majitelÅ¯ psa na dotaz, jak
Ä•asto odÄ•ervují svého chovance, bleskovÄ› a hrdÄ› odpoví, Å¾e jedenkrát za pÅ¯l roku. Jaké je pak jejich pÅ™ekvapení, kdy
jim snaÅ¾ím sdÄ›lit, Å¾e tento postup je nejen nesprávný, ale pÅ™edev&scaron;ím zcela nelogický. BudiÅ¾ nicménÄ› v&scar
omluvou, Å¾e tzv. preventivní odÄ•ervování je mýtus, který po dlouhá léta v chovatelské veÅ™ejnosti upevÅˆovali nejen sami
chovatelé, ale také veterinární lékaÅ™i a hlavnÄ› výrobci antiparazitárních léÄ•iv.

KdyÅ¾ se pravidelnÄ› oÄ•kuje, proÄ• by se nemÄ›lo pravidelnÄ› odÄ•ervovat? OÄ•kování a odÄ•ervování jsou dva naprosto
odli&scaron;né a nesrovnatelné zákroky. OÄ•kování je souÄ•ástí prevence proti infekÄ•ním nemocem a imunita
navozená aplikací oÄ•kovací látky do organismu zvíÅ™ete ho chrání jeden rok nebo i více let proti konkrétním virÅ¯m a
bakteriím. Tableta odÄ•ervovadla v tÄ›le zvíÅ™ete pÅ¯sobí maximálnÄ› jeden den a dokáÅ¾e zabít pouze dospÄ›lé Ä•ervy, k
ve stÅ™evÄ› psa Ä•i koÄ•ky dávno byli. V Å¾ádném pÅ™ípadÄ› tedy nejde o prevenci - preventivní odÄ•ervování neexistuje,
existuje pouze léÄ•ba domnÄ›lé parazitózy! VajíÄ•ka parazitÅ¯, které zvíÅ™e pozÅ™e v den odÄ•ervení, v nÄ›m zÅ¯stanou, pro
drtivá vÄ›t&scaron;ina odÄ•ervovadel zabíjí pouze dospÄ›lé Ä•ervy, nikoli vajíÄ•ka. O to je absurdnÄ›j&scaron;í, Å¾e se léÄ•í
(zaÄ•ervení), o které ale nevíme, jestli vÅ¯bec u konkrétního jedince existuje, protoÅ¾e se zvíÅ™ata vÄ›t&scaron;inou odÄ•er
"naslepo" bez pÅ™edchozího vy&scaron;etÅ™ení trusu. PÅ™ipomíná to situaci, kdy by si Ä•lovÄ›k jednou za pÅ¯l roku vzal
"preventivnÄ›" projímadlo, protoÅ¾e co kdyby mÄ›l náhodou zácpu.
Jak mÅ¯j pes mÅ¯Å¾e do svého tÄ›la dostat &scaron;krkavku? Zjednodu&scaron;enÄ› Å™eÄ•eno je cyklus následující: Pes, k
má ve stÅ™evÄ› dospÄ›lou &scaron;krkavku, vyluÄ•uje ve stolici její mikroskopická vajíÄ•ka. Tato vajíÄ•ka jsou velmi odolná a
ve venkovním prostÅ™edí vydrÅ¾í aÅ¾ jeden rok. Pokud druhý pes tento trus pozÅ™e, nebo staÄ•í i olíznutí potÅ™ísnÄ›né t
dostává se do jeho organismu velké mnoÅ¾ství vajíÄ•ek &scaron;krkavek. Tato vajíÄ•ka prodÄ›lávají v organismu psa sloÅ¾i
vývoj, jehoÅ¾ výsledkem je dvojí forma Å¾ivota: z vajíÄ•ek se vyklubají larvy. Z nÄ›kterých z nich se vyvinou dospÄ›lé
&scaron;krkavky. DospÄ›lé &scaron;krkavky Å¾ijí ve stÅ™evÄ›, kde se Å¾iví stÅ™evním obsahem. Jiné larvy v&scaron;ak
nedospívají, provrtávají stÄ›nou stÅ™eva a usídlují se v rÅ¯zných orgánech a svalovinÄ›, kde se opouzdÅ™í a jsou zcela neak
Tyto opouzdÅ™ené mikroskopické larviÄ•ky má ve svalech, játrech a jiných orgánech pravdÄ›podobnÄ› kaÅ¾dý pes (i ten
Vá&scaron;). Problémem je, Å¾e tyto larviÄ•ky jsou zcela nepostiÅ¾itelné jakýmkoli odÄ•ervovadlem, protoÅ¾e léÄ•iva úÄ•in
pouze na dospÄ›lé &scaron;krkavky ve stÅ™evÄ›. MoÅ¾ný je i pÅ™enos pÅ™es tzv. mezihostitele, napÅ™. Å¾íÅ¾alu. Å½íÅ
pozÅ™ena psem a v nÄ›m se vyvíjí zpÅ¯sobem, který uÅ¾ byl popsán.
Jak je moÅ¾né, Å¾e moje &scaron;tÄ›nÄ›, které nikdy nebylo venku, má &scaron;krkavky? Ano, 95 % a moÅ¾ná více
&scaron;tÄ›Åˆat se se &scaron;krkavkami v tÄ›le jiÅ¾ rodí. ProÄ•? V pÅ™edchozím odstavci bylo Å™eÄ•eno, Å¾e Ä•ást larev
&scaron;krkavek, které se vyvinou z vajíÄ•ek, nedospívá, ale cestuje do rÅ¯zných orgánÅ¯ a svaloviny, kde se opouzdÅ™í a
"usíná". Problémem je, Å¾e v období gravidity se ve fenÄ› tyto larvy "probudí" a cestují pÅ™es stÄ›nu dÄ›lohy pÅ™ímo do
&scaron;tÄ›Åˆat. Takto je jiÅ¾ pÅ™i porodu nakaÅ¾eno velké mnoÅ¾ství &scaron;tÄ›Åˆat. Navíc se tyto larviÄ•ky vyluÄ•ují i
mlékem, coÅ¾ je dal&scaron;í zdroj infekce pro &scaron;tÄ›Åˆata.
Jak se tedy se &scaron;krkavkami vypoÅ™ádat? &Scaron;tÄ›nÄ› by mÄ›lo být rutinnÄ› odÄ•ervováno od 3. týdne vÄ›ku jeden
mÄ›síÄ•nÄ› aÅ¾ do vÄ›ku asi 4 - 5 mÄ›sícÅ¯. Vy&scaron;etÅ™ování trusu není v této dobÄ› nutné. Toto odÄ•ervování je
nejvhodnÄ›j&scaron;í provádÄ›t pastou, která zajistí, Å¾e Ä•ervi ve stÅ™evÄ› malého &scaron;tÄ›nÄ›te neuhynou, ale pouze
ochrnou a vycházejí Å¾iví ven s trusem. Tablety zpravidla fungují tak, Å¾e Ä•erva usmrtí a ten se ve stÅ™evÄ› zaÄ•ne trávit
maso. BohuÅ¾el, &scaron;krkavky obsahují ve svém tÄ›le jedovaté látky, které by mohly malé &scaron;tÄ›nÄ› i zabít. Proto
je lep&scaron;í u nejmen&scaron;ích &scaron;tÄ›Åˆat pouÅ¾ívat radÄ›ji pastu. Po 5. mÄ›síci Å¾ivota je vhodné jiÅ¾ s autom
provádÄ›ným odÄ•ervováním pÅ™estat a nosit kaÅ¾dý mÄ›síc trus na vy&scaron;etÅ™ení. Veterinární lékaÅ™ pak hledá pod
mikroskopem vajíÄ•ka (nikoli Ä•ervy) parazitÅ¯. V pÅ™ípadÄ›, Å¾e je nález pozitivní, se následnÄ› pes léÄ•í. Z vlastní
zku&scaron;enosti mohu potvrdit, Å¾e 99 % dospÄ›lých psÅ¯ je negativních, tj. Å¾ádní Ä•ervi v jejich stÅ™evech nejsou.
Jaké jsou dal&scaron;í argumenty proti pravidelnému odÄ•ervování? OdÄ•ervování jednou za pÅ¯l roku je zcela
nelogické, protoÅ¾e jak jiÅ¾ bylo Å™eÄ•eno, mÅ¯Å¾e nastat tato situace: Psu jsem dnes v 8:00 podal odÄ•ervovací tabletu a
jsem s ním vy&scaron;el na procházku. V 9:00 na&scaron;el na trávníku trus jiného psa a s chutí se do nÄ›ho pustil. V
trusu byla vajíÄ•ka &scaron;krkavek a on je právÄ› pozÅ™el. Mezitím perfektnÄ› pÅ¯sobí odÄ•ervovadlo - vrchol jeho
nejvÄ›t&scaron;ího pÅ¯sobení je asi 3 hodiny po jeho podání - ov&scaron;em pouze na dospÄ›lé Ä•ervy, Ä•ili na ty, kteÅ™í
(moÅ¾ná) byli ve stÅ™evÄ› mého psa. ÄŒervi jsou ve 12:00 zabiti a pÅ™i druhé procházce v 15:00 odcházejí ve stolici. Vají
pozÅ™ená dnes v 9:00 v&scaron;ak zÅ¯stávají. A z nich se za 4 týdny vyvinou ve stÅ™evÄ› mého psa dospÄ›lé
&scaron;krkavky. Já jsem si v&scaron;ak udÄ›lal do kalendáÅ™e poznámku, Å¾e odÄ•ervit mám zase aÅ¾ za 6 mÄ›sícÅ¯.
DopÅ™eji tedy novým &scaron;krkavkám ve stÅ™evÄ› mého psa spokojený Å¾ivot po dobu 5 mÄ›sícÅ¯. Pokud by chovatel c
správnÄ› odÄ•ervovat, musel by odÄ•ervovadlo podávat kaÅ¾dý mÄ›síc. Navíc by mÄ›l podávat pokaÅ¾dé jiné, protoÅ¾e si
parazité dokáÅ¾í za urÄ•itý Ä•as vyvinout rezistenci na stále stejný lék. Cena jednoho odÄ•ervení není také zanedbatelná pro psa o hmotnosti 30 kg pÅ™esáhne 100,- KÄ•. Jak jiÅ¾ bylo Å™eÄ•eno, dospÄ›lí psi &scaron;krkavky mívají jen velmi výji
léky jsou zatÄ›Å¾ováni zbyteÄ•nÄ›.
Jak je to s rizikem nakaÅ¾ení tasemnicí? Tasemnice potÅ™ebují ke svému vývoji mezihostitele. Tímto mezihostitelem bývají
teplokrevní Å¾ivoÄ•ichové (napÅ™. my&scaron;, králík, skot, prase aj.), ale také ryby a hlavnÄ› bezobratlí - pÅ™edev&scaron
blechy. V nich sídlí "zárodky" tasemnic, nejÄ•astÄ›ji v tÄ›lních dutinách, orgánech Ä•i svalovinÄ›. Pes se nakazí tedy
pÅ™edev&scaron;ím zkrmováním &scaron;patnÄ› tepelnÄ› upraveného nebo zcela syrového masa a vnitÅ™ností, nebo
http://www.littlebull.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 22 January, 2019, 01:22

ChovatelskÃ¡ stanice Little Bull

pozÅ™ením blechy pÅ™i vykusování. VÄ›t&scaron;ina tasemnic vyluÄ•uje Ä•lánky svého tÄ›la a vajíÄ•ka v trusu psa. Zatímco
vajíÄ•ka jsou patrná pouze pod mikroskopem, Ä•lánky lze mnohdy spatÅ™it pouhým okem jako bílá zrna podobná
semínkÅ¯m okurky buÄ• v trusu, nebo i na chlupech v okolí Å™itního otvoru. Tyto Ä•lánky se mohou i aktivnÄ› pohybovat. PÅ™
zji&scaron;tÄ›ní zable&scaron;ení není Å™e&scaron;ením psa ihned odÄ•ervit, ale v prÅ¯bÄ›hu mÄ›síce 2x vy&scaron;etÅ™it t
pÅ™ítomnost vajíÄ•ek. Pokud je nález pozitivní, teprve pak se onemocnÄ›ní léÄ•í.
Shrnutí rad a doporuÄ•ení

&Scaron;tÄ›nÄ› odÄ•ervujte pastou od 3. týdne do 5. mÄ›síce vÄ›ku. · Od 5. mÄ›síce vÄ›ku nechávejte pravidelnÄ› 1x mÄ›síÄ•
vy&scaron;etÅ™it trus u Va&scaron;eho veterinárního lékaÅ™e. · Pokud zjistíte Ä•ervy nebo Ä•lánky tasemnic v trusu
Va&scaron;eho psa, podejte mu odÄ•ervovadlo a za 1-2 týdny nechte vy&scaron;etÅ™it trus pro kontrolu úÄ•innosti léÄ•by. ·
Berte s rezervou propagaÄ•ní materiály plné rad o pravidelném preventivním odÄ•ervování. Pokud byste vÄ›Å™ili kaÅ¾dé
reklamÄ›, bude Vá&scaron; pes pÅ™evitaminizovaný, pÅ™emineralizovaný a pÅ™edávkovaný odÄ•ervovadly.
MVDr. Martin Grym
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