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KLÍŠŤATA A KOMÁŘI - mohou nakazit 
vašeho psa aniž by jste to věděli?

Nemoci, kterými se mohou 
nakazit psi ve střední Evropě:

LYMSKÁ BORELIÓZA
ANAPLAZMÓZA
EHRLICHIÓZA
DIROFILARIÓZA 

V rámci boje proti těmto nemocem 
doporučujeme následující 
preventivní program.
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Společně můžeme  vytvořit 
účinnou obranu proti nemocem 
přenášeným klíšťaty a komáry.
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4 nejčastější otázky

Je pravděpodobné, že je můj pes nakažen?
Váš pes je vystaven nebezpečí infekce téměř 
ve všech oblastech, kde se vyskytují klíšťata 
a komáři. Míra rizika se v různých oblastech liší. 
Někdy ani nelze určit, kdy k nákaze došlo.

Jak je možné tyto infekce diagnostikovat?
Diagnostika může být obtížná, protože příznaky 
nemusejí být zjevné. Máme však k dispozici 
jednoduchý krevní test, který odhalí, zda byl 
pes infekci vystaven. Jestliže je test pozitivní, 
můžeme provést dodatečná vyšetření zjišťující 
rozsah infekce a další související ukazatele. 
Doporučujeme provést test na krevní parazitózy 
během každoročního preventivního vyšetření.

Jak mohu těmto nemocem předcházet?
Nezbytná je dobrá ochrana před klíšťaty a pre-
vence dirofilariózy. Proti lymské borelióze lze 
psy očkovat. Je k dispozici řada léků a přípravků, 
které pomáhají zvládat tyto nemoci. Jestliže 
najdete u svého psa přisáté klíště, je třeba ho co 
nejdříve odstranit a místo vydezinfikovat.

Mohu se od svého zvířete nakazit?
Tyto nemoci se ze psa na člověka přímo 
nepřenášejí. Jestliže se však ve Vaší oblasti 
nacházejí klíšťata, jste ohroženi stejně jako Váš 
pes. Abyste minimalizovali riziko, prohlížejte 
v sezóně své psy i členy rodiny několikrát denně.

?

?

?

?

Co byste měli vědět?
• Lymská borelióza  se vyskytuje ve všech státech Evropy,  

USA a Kanady. U psů je pravděpodobnost nakažení boreliózou 
o 50% vyšší, než u lidí.1

• Anaplasmóza je nově se šířící onemocnění. V mnoha oblastech 
je výskyt anaplazmózy psů výrazně vyšší než je výskyt boreliózy.2

• Ehrlichióza je v USA druhou nejčastější infekcí psů 
(po parvoviróze).3 Její incidence v Evropě stoupá zejména 
v jižních oblastech a jako získaná cestovní nákaza.

• Výskyt dirofilariózy se posledních 10 let nezměnil, a to i přesto, 
že se jí věnuje zvýšená pozornost.4

Co můžete udělat vy doma?
Vy svého psa znáte lépe, než kdokoli jiný, proto je Vaše role při 
sledování výskytu příznaků choroby nenahraditelná.
Informace v tomto letáku Vám pomůže objasnit Vaše úkoly a způsob, 
jak můžeme na péči o Vašeho psa spolupracovat.

Denně prohlížejte psovi srst.
• Hmatem vyhledávejte klíšťata nebo tuhé uzlíky
• Klíšťata okamžitě odstraňte a místo vydezinfikujte
• Je vhodné zkonzultovat s veterinárním lékařem jak a kdy provést 

diagnostický test

Sledujte tyto příznaky onemocnění, a pokud se některý z nich 
u Vašeho zvířete vyskytne, kontaktujte veterinární pracoviště

• Kulhání
• Oteklé a bolestivé klouby  

(pes kňučí, jestliže se jich dotknete)
• „Není ve své kůži“
• Únava/ deprese
• Nechutenství nebo hubnutí
• Zvracení
• Průjem
• Výtok z nosu nebo očí
• Mírný a přetrvávající kašel
• Odmítání pohybu
• Unavitelnost i po mírné zátěži

Co můžete žádat u svého veterináře?
• Spolupracujte s veterinárním pracovištěm na časné detekci 

infekcí, protože včasný zásah je pro výsledek léčby důležitý.
• Žádejte jednoduchý skríningový test – lze jej provést během 

jedné návštěvy. Výsledek je k dispozici do několika minut. Ihned 
se dozvíte, jestli Váš pes přišel s těmito chorobami do kontaktu, 
a jestli je nutná léčba.

Literatura:

Rychlý diagnostický test SNAP® 4Dx 
provede veterinární lékař při vaší 

návštěvě. Výsledek vám sdělí ihned. 
ZÍSKEJTE JISTOTU.
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Váš průvodce infekcemi přenášenými členovci na psy

Lymská borelióza Anaplazmóza Ehrlichióza Dirofilarióza
Parazit Klíště obecné (Ixodes spp.) parazituje na psech a přenáší 

bakterie / infekce
Klíště psí (Rhipicephalus 
sanquineus) parazituje na 
psech a přenáší bakterie 
/ infekce

Komáři přenášejí larvy parazita 
z nakaženého psa na Vašeho 
psa; larvy se vyvíjejí v červy 
žijící v srdci a velkých cévách

Nejběžnější příznaky 
infekce

Latentní* infekce
• Kulhání
• Horečka
• Otoky kloubů
• Problémy s ledvinami
• „Není ve své kůži“
• Anorexie

Latentní* infekce
• Snížení energie
• Vysoká teplota
• Otoky a silná bolestivost 

kloubů
• Nechutenství
• Zvracení
• Průjem

Od mírných po závažné:
• Nechutenství
• Deprese
• Horečka
• Bolestivé klouby
• Krvácení z nosu
• Bledé sliznice

Zpočátku bez příznaků, 
později:
• Mírný, přetrvávající kašel
• Odmítání pohybu
• Unavitelnost i po mírné 

zátěži
• Snížený apetit
• Hubnutí

Progrese nemoci, pokud 
není léčena

Poškození kloubů, fatální 
onemocnění ledvin (vzácně)

Velmi nízký počet destiček 
a bílých krvinek, chronická 
bolest kloubů, nervové 
příznaky (vzácně)

Trvalá slepota, 
autoimunitní 
onemocnění, poruchy 
srážlivosti, smrt

Srdeční selhání, onemocnění 
plic, náhlý úhyn

Koinfekce** Je možná koinfekce lymskou boreliózou a anaplazmózou. Navíc nelze vyloučit, že se Váš pes nakazí jakoukoli kombinací 
parazitárních nemocí – včetně těch, které nejsou v tomto materiále uvedeny.

Diagnostika Jednoduchý krevní test: SNAP®4Dx® Test (detekuje až čtyři infekce v jednom vzorku krve do 10 minut)
Další testy: hematologické vyšetření, biochemické vyšetření, rozbor moči, další speciální testy podle výsledků 
základního vyšetření a klinických příznaků

Léčba Antibiotika: doxycyklin, 
tetracyklin

Antibiotika: doxycyklin, 
tetracyklin

Antibiotika: doxycyklin, 
tetracyklin

Adulticidní přípravky 
(zabíjí dospělé dirofilárie) - 
melarsomine (Immiticide)
Zdroj: American Heartworm Society

Prognóza Při včasné diagnostice a léčbě jsou obvykle výsledky velmi dobré a symptomy mohou být zcela vyléčeny. Některé 
z infekcí nelze vyléčit úplně, ale nejlepší prognózu přináší včasný léčebný zásah.

Dostupnost vakcíny Ano Ne Ne Ne

Jiná prevence Každodenní prohlídka psa a odstranění klíšťat a používání ektoparazitik. Prevence dirofilariózy-tablety 
nebo Spot On (obvykle jednou 
měsíčně)

Žádný způsob prevence není 100% účinný. Proto je velmi důležité nechat svého psa TESTOvAT KAŽDý rOK.
Zvláštní poděkování patří Dr.Edwardu Breitschwerdtovi a Dr.Mattu Ebertsovi za jejich přispění.

* latentní - utajená, skrytá, bezpříznaková infekce      ** koinfekce - současná infekce dvěma, popř. více druhy choroboplodných zárodků
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vývojový cyklus nemocí přenášených klíšťaty.

Dospělá klíšťata 
infikují jeleny, psy 
nebo mývaly

Dospělá 
klíšťata kla-
dou vajíčka 
(podzim)

Z vajíček 
se líhnou 
larvy

Larvy parazitují na malých 
savcích (léto) – larvy opouštějí 
hostitele a po svleku se z nich 
stávají nymfy (jaro)

Nymfy parazitují 
na psech a přená-
šejí infekci

Nymfy 
opouštějí 
hostitele, 
svlékají se 
a dospí-
vají.

Klíšťata se infikují 
v larválním stádiu během 

parazitování na malých 
savcích, kteří hostí 

bakterie způsobující 
Lymskou boreliózu nebo 

anaplazmózu.
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vývojový cyklus nemocí přenášených komáry.
Infikovaný komár při bodnutí 
a sání krve přenáší mikrofilárie 
na zdravé psy Larvy dospívají a 

migrují do tkání psů

Dospělí červi 
pronikají do srdce 
a plicních tepen

Dospělci se mohou repro-
dukovat a samice uvolňují 
mikrofilárie do krevního 
oběhu

Komáři nasají 
mikrofilárie na 
infikovaných 
psech

V komárech se larvy 
během 2-3 týdnů vyvíjejí 
do infekčního stádia



Program Prevence

Idexx & Cymedica

Odpovědi na nejčastější otázky
Co je to koinfekce lymské boreliózy a anaplazmózy psů?
Klíšťata mohou přenášet více než jeden choroboplodný zárodek, což může vyústit 
v mnohočetnou infekci čili koinfekci. Koinfekce lymské boreliózy a anaplazmózy je 
dosti častá, protože obě nemoci přenáší stejný druh klíštěte rodu Ixodes. Borelióza 
i anaplazmóza jsou závažné infekce samy o sobě, ale při koinfekci se riziko pro 
pacienta zvyšuje. 

Proč bych měl svého psa nechat vyšetřit?
Koinfekci lymskou boreliózou a anaplazmózou je obtížné rozpoznat pouze 
na základě klinických příznaků. Test je jedinou možností jak potvrdit, jestli Váš 
pes byl infekci vystaven či nikoli. Pokud byl infikován, pomůže test zvolit nejlepší 
způsob léčby a je základem pro sledování vývoje infekce.

Co to znamená, když test prokáže koinfekci?
Znamená to, že test byl pozitivní na dva, popř. více druhů choroboplodných 
zárodků. Váš pes nemusí vykazovat žádné klinické příznaky, ale bude vhodné 
provést další vyšetření. Jestliže se u Vašeho psa prokáže koinfekce, je mnoho cest 
jak léčbě a boji s nemocí pomoci. Pokud se infekce zachytí včas, je větší šance 
na úspěšnou léčbu a příznivou prognózu.

Jak mohu svého psa před infekcí chránit?
Zatímco proti borelióze je dostupná vakcína, proti anaplazmóze není žádná 
vakcína k dispozici. Prevencí je vhodná a pravidelná ochrana psa před klíšťaty. 
Stoprocentně spolehlivá ochrana před infekcí neexistuje, ale pravidelná aplikace 
přípravků riziko nákazy výrazně snižuje. Každý den psa prohlížejte a nalezená 
klíšťata ihned odstraňte.

Jak můžete snížit riziko nákazy?
1. Denně prohlížejte svému psovi srst:

• Hmatem hledejte klíšťata nebo tuhé uzlíky.
• Klíšťata okamžitě vyjměte.

2. Buďte pozorní k příznakům infekce anaplazmózou:
• Ztuhlost a bolestivost kloubů podobná artritidě
• Horečka spojená s nechutenstvím, zvracením a průjmem
• Rekurentní kulhání trvající 3-4 dny se současnou anorexií
• Apatie a/nebo deprese, hubnutí
• Nervové příznaky – křeče a bolestivost krku (zřídka)
• Pes tzv. „není ve své kůži“

3. Pravidelně navštěvujte se svým psem veterinárního lékaře. Požádejte ho 
o provedení testu na lymskou boreliózu a anaplazmózu v rámci pravidelného 
preventivního vyšetření.

4. U psů vystavených vysokému riziku nákazy např. psi lovečtí, pastevečtí ap. je 
vhodné provést diagnostický test 2x ročně - vždy na jaře a na podzim, mimo 
hlavní sezónu výskytu klíšťat.

Má váš pes často 
klíšťata? 
Pohybuje se často 
v přírodě? 
Kontrolujete pečlivě 
jeho srst?
včasná detekce lymské 
boreliózy a anaplazmózy 
psů obvykle umožní 
rychlejší a účinnější 
léčbu.

Problematika koinfekce lymské boreliózy  
a anaplazmózy psů
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Problematika koinfekce lymské boreliózy  
a anaplazmózy psů

Proč je koinfekce lymské boreliózy a anaplazmózy nebezpečná?
To je jednoduché. Pokud je pes infikován pouze lymskou boreliózou 
nebo anaplazmózou, má jeho imunitní systém větší šanci infekci potlačit. 
U psa, který je séropozitivní na obě nemoci, je riziko vzniku klinického 
onemocnění dvakrát větší.3 
Na jaké klinické příznaky se mám zaměřit?
Klinické příznaky se příliš neliší od ostatních chorob přenášených vektory 
(přenašeči). Stanovit diagnózu pouze na základě klinických příznaků je 
proto obtížné. Psi s koinfekcí anaplazmózy a lymské boreliózy mohou 
vykazovat následující klinické příznaky:

• Horečka
• Apatie
• Anorexie
• Artritida
• Kulhání
• Zvětšení mízních uzlin
• Změna chování
• Zimomřivost

Mějte na paměti, že koinfekce může být příčinou výskytu závažnějších 
příznaků. Psi s anaplazmózou mohou mít zarudlé a oteklé oči a nízký počet 
krevních destiček.
Existuje test, který koinfekci odhalí?
Ano. SNAP 4Dx® Test je jediný rychlý klinický test, který umožňuje stanovit 
4 nejčastější nemoci přenášené vektory z jediného vzorku:

• Anaplazmóza psů (Anaplasma phagocytophilum)
• Lymská borelióza (Borrelia burgdorferi)
• Ehrlichióza psů (Ehrlichia canis)
• Dirofilarióza (Dirofilaria immitis)

Bylo prokázáno, že SNAP 4Dx® test má zkříženou reakci také na 
Anaplasma platys. Klinickým pokusem bylo potvrzeno, že séra všech deseti 
psů infikovaných laboratorním kmenem A. platys, vykazovala pozitivní 
reakci na A. phagocytophilum.2

Test prokáže pozitivitu u inokulovaného jedince již 8. den po nákaze. 
Specifita testu je 98%.

Klíšťata mohou přenášet současně více než jeden 
mikroorganismus, který je pro psy patogenní. 
Důsledkem je mnohočetná infekce neboli koinfekce. 
Reference:
1. Veterinární klinika Horoměřice a IDEXX Laboratories, březen 2011. Veterinářství 06/2011.
2. Firemní materiály IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine, USA
3. Beall MJ, Chandrashekar R, Eberts MD, et al. Serological and molecular prevalence of Borrelia burgdorferi, 

Anaplasma phagocytophilum, and Ehrlichia species in dogs from Minnesota. Vector-Borne Zoonotic Dis. 
2008;8(4):455–464.

Při pokusu provedeném 
na jaře 2011 v Praze 
a okolí bylo zjištěno, 
že ze 120 náhodně 
testovaných psů bylo 
36 (30%) testovaných 
psů pozitivních na 
protilátky proti Anaplasma 
phagocytophilum, 4 jedinci 
současně i na Borrelia 
burgdorferi. 15 z těchto 
36 pozitivních psů mělo 
klinické potíže.1

Při rozsáhlém sledování v letech  
2002 - 2004 bylo zjištěno, že  
45,9% psů ze 621 bylo při infekci 
lymskou boreliózou pozitivních  
také na anaplazmózu psů.2
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Anaplazmóza psů -  
otázky a odpovědi

Co je to anaplazmóza psů?
Anaplazmóza je infekce, kterou může na Vašeho psa přenést klíště. Nemoc může mít 
dvě formy, ale obě pro psa znamenají vážné nebezpečí. Mohou vyvolávat zvracení, 
průjem, ztuhlost a bolestivost kloubů podobně jako artritida. Anaplazmóza se u psů 
vyskytuje často s další nemocí -  lymskou boreliózou. Důvodem je společný přenašeč 
– klíště obecné.
Co anaplazmózu vyvolává?
Anaplazmózu způsobuje mikroorganismus Anaplasma phagocytophilum, který 
je přenášen klíšťaty r. Ixodes, a Anaplasma platys, přenášená severoamerickým 
klíštětem Rhipicephalus sanquineus. Ačkoli infekce A.phagocytophilum je obecně 
závažnější než infekce A.platys, obě formy nemoci představují pro psy velké riziko.
Proč bych měl svého psa nechat vyšetřit?
Doporučujeme pravidelné testování alespoň jednou ročně. Mnozí psi nevykazují 
klinické příznaky nemoci ani 21.dní po infekci. Pravidelné testování zvyšuje šanci 
na včasnou detekci nemoci. Zahájení léčby dříve, než se objeví vážné příznaky, 
zvyšuje šanci na úspěšnost léčby a lepší prognózu.
Jak mohu svého psa před infekcí chránit?
Proti anaplazmóze neexistuje účinná vakcína. Jedinou prevencí je pravidelná 
ochrana proti klíšťatům ověřenými typy přípravků (pipety nebo obojky, používat 
podle doporučení výrobce). Stoprocentně spolehlivá ochrana před infekcí 
neexistuje, ale pravidelná aplikace vhodných přípravků riziko nákazy výrazně snižuje. 
Každý den psa prohlížejte a nalezená klíšťata ihned odstraňte.
Jak často bych měl psa nechat testovat?
Preventivní vyšetření na anaplazmózu by mělo být zařazeno do každoroční 
preventivní prohlídky. U psů vystavených vysokému riziku nákazy např. psi lovečtí, 
pastevečtí ap. je vhodné provést diagnostický test 2x ročně - vždy na jaře a na 
podzim, mimo hlavní sezónu výskytu klíšťat.
Mohu se od svého psa anaplazmózou nakazit?
Ne. Nakažený pes na Vás nemůže nemoc přenést. Klíště, které psa nakazilo, však může 
nakazit také Vás nebo ostatní členy Vaší rodiny. Důležité je chránit nejen psa, ale také 
sebe. Noste ochranné oděvy, pravidelně se prohlížejte a používejte repelenty.

Jak můžete snížit riziko nákazy?
1. Denně prohlížejte svému psovi srst:

• Hmatem hledejte klíšťata nebo tuhé uzlíky.
• Klíšťata okamžitě vyjměte.

2. Buďte pozorní k příznakům infekce anaplazmózou:
• Ztuhlost a bolestivost kloubů podobná artritidě
• Horečka spojená s nechutenstvím, zvracením a průjmem
• Apatie a/nebo deprese
• Anorexie, hubnutí
• Zimomřivost
• Pes není tzv. „ve své kůži“
• Neurologické příznaky, křeče a bolestivost krku (zřídka)

3. Pravidelně navštěvujte se svým psem veterinárního lékaře. Požádejte ho o prove-
dení testu na anaplazmózu v rámci pravidelného preventivního vyšetření.

4. U psů vystavených vysokému riziku nákazy např. psi lovečtí, pastevečtí ap. je 
vhodné provést diagnostický test 2x ročně - vždy na jaře a na podzim, mimo 
hlavní sezónu výskytu klíšťat.

včasná detekce 
anaplazmózy psů 
umožní rychlejší 
a účinnější léčbu.
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Proč je anaplazmóza nebezpečná?
Anaplazmóza je považována za nebezpečnou z velké části proto, že zůstává 
často nediagnostikována. Mnoho psů se uzdraví z akutní fáze onemocnění, 
ale zůstává chronicky infikováno. Jestliže v pozdější době dojde k narušení 
imunitního systému nebo ke koinfekci*, může nastat závažný problém.

Jaké klinické příznaky očekávat?
Klinické příznaky se příliš neliší od ostatních chorob přenášených 
vektory (přenašeči): horečka, deprese, apatie, hubnutí, polyartritida 
a trombocytopenie (snížený počet krevních destiček). Stanovit diagnózu 
pouze na základě klinických příznaků je proto obtížné. Častá je koinfekce* 
anaplazmózy s lymskou boreliózou a ehrlichiózou. V těchto případech jsou 
klinické příznaky závažnější.

Existuje test na anaplazmózu psů?
SNAP 4Dx® Test je jediný rychlý klinický test, který umožňuje stanovit 
4 nejčastější nemoci přenášené vektory. K vyšetření postačí jediný vzorek krve:

• Anaplazmóza psů (Anaplasma phagocytophilum)
• Lymská borelióza (Borrelia burgdorferi)
• Ehrlichióza psů (Ehrlichia canis)
• Dirofilarióza (Dirofilaria immitis)

Proč je testování důležité?
• Při pozitivním výsledku je možné zahájit léčbu doxycyklinem a infekci 

eliminovat (dávka 5-10 mg/kg, per orálně, dvakrát denně po dobu 
čtyř týdnů).

• Výsledek testu dokumentuje expozici** psa vůči infekci a ošetřující 
lékař může lépe vyhodnotit zdravotní stav pacienta.

• Výsledek testu dokumentuje také expozici** vůči klíšťatům a pomůže 
tak zlepšit prevenci napadení klíšťaty.

Psům, kteří jsou vystaveni kontaktu s klíšťaty, hrozí 
rozvoj chronické infekce, i když jsou klinicky zdraví. 

Reference:
1. Veterinární klinika Horoměřice a IDEXX Laboratories, březen 2011. Veterinářství 06/2011.

* koinfekce - současná infekce dvěma, popř. více druhy choroboplodných zárodků
** expozice - vystavení (např. infekci apod.)

Anaplazmóza psů -  
otázky a odpovědi

K přenosu mikroorganismu 
Anaplasma spp. z klíštěte 
na psa stačí 24-48 hodin.

Při pokusu provedeném 
na jaře 2011 v Praze 
a okolí bylo zjištěno, 
že ze 120 náhodně 
testovaných psů bylo 
36 (30%) testovaných 
psů pozitivních na 
protilátky proti Anaplasma 
phagocytophilum, 4 jedinci 
současně i na Borrelia 
burgdorferi. 15 z těchto 
36 pozitivních psů mělo 
klinické potíže.1
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