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ABSTRACT

A great interest in breeding of small animals, above all the dogs, emphasizes the he-

alth problems related to these animals and their diseases. Modern veterinary medicine is based

on active preservation of animal health. Clinical and scientific workers and  teachers at veteri-

nary universities should to know in which direction they should orientate their preventive ac-

tivities  and consultations. The present study, engaged in evaluation of frequency of disease

incidence and analysis of morbidity in dogs brought to the Internal Clinic of the University of

Veterinary Medicine in Košice during 1995-1997, contributes to this aim. Altogether 28 600

case histories of  dogs affected with various diseases, examined in the period of three years,

were evaluated. Results: the following 5 diagnoses occured with the highest frequency: 1. Di-

seases of the digestive tract (30.6%), 2. Diseases of skin and haircoat (29.6%), 3. Infectious

diseases (10.25%), 4. Respiratory diseases (8.25%), 5. Endoparasitoses (7.42%). The seasonal

dependence of dermal diseases and etiotrophic factors was also evaluated.

ÚVOD

Neustále sa zvyšujúci záujem širokej verejnosti, hlavne ����������	miest o chov ma-

lých zvierat, predovšetkým psov, aktualizuje zdravotnú problematiku chovu týchto zvierat a

ich ochorení. Moderná veterinárna medicína, ktorá vychádza z preventívnych zásad aktívneho

vytvárania zdravia zvierat, potrebuje 
�����	ktorým smerom v rámci 
�����������	��������	�

konzultácii ���������	prácu klinických a diagnostických zariadení, v pedagogickom procese

na veterinárnych univerzitách, vo veterinárnej praxi všeobecne. K tomu �����	aj predkladaná

práca, vyhodnocujúca rozbor chorobnosti, frekvenciu výskytu ochorení u psov, ���������	��	��

Internej klinike UVL v Košiciach (mimo chirurgických a gynekologických ochorení) za obdo-



bie rokov 1995 - 1997. Výsledky naväzujú na zistenia z predchádzajúcich rokov, ���	��
��� �

prevádza!�	
��������	����"	#	����	��	posledných 15 rokov.

MATERIÁL

 Pre spracovanie  rozboru chorobnosti psov za uvedené obdobie, bolo vyhodnotených

celkom 28 600 chorobopisov zvierat, postihnutých rôznymi chorobnými procesmi v priebehu

troch, po sebe nasledujúcich rokov. Pre �����	
����	zvierat sme ������	���������������	ve-

kové kategórie ani plemennú 
����$%���	psov.

     Pri vlastnom vyhodnocovaní celkovej chorobnosti za sledované �������	��	$����"	��$
���

diagnóz s �&�%�!	��	!��%�!	kolísaním $���$��	trvalú stabilitu

VÝSLEDKY A DISKUSIA

 Za 3 ����"	 $�����"	 obdobie sa ���
�������%���	 '
���($��	 ��	 celkovej chorobnosti

psov 5 skupinových diagnóz  ( Graf.��)	*

1.  Choroby tráviacich orgánov   - 30,6 %

2.  Choroby ����	�	�����						+	,-�.	/

3.  ��0����"	ochorenia   -   10,25 %

4.  Choroby dýchacích orgánov    - 8,02 %

5.  Endoparazitózy   -  7,42 %

Pomerne nízky výskyt sme zaznamenali u ochorení srdcovo - cievnej sústavy, pri me-

tabolických chorobách, hepatopatiách a ochoreniach krvi, kde ani u jednej z týchto sústav vý-

skyt nedosiahol 1 %.

1���&�%�$	��$
��$	ochorení tvoria poruchy trávacieho aparátu�	�	��	��	#2�./	všet-

kých zaznamenaných prípadov. 1��������%��	boli pozorované tonzilitídy ( 7,4 %), gastroenete-

ritídy (11 %), faryngitídy a rôzne dyspepsie. Relatívne vysoké percento (6,12 %) tvoria zápaly

análnych ������	��	uzko súvisí aj  s výskytom �������	ochorení.

Druhý ����&�%�	������	ochorení sme zaznamenali pri ��'(�)	*+*,-)% ( 29,6 %). Naj-

������%��	boli pozorované rôzne formy dermatitíd a exematózne zmeny, prepojené aj na aler-

gické ochorenia. Predovšetkým to súvisí s ������������$	 �������������$	 �	 ���$	 �	 ���	 zo

strany !���������	�����!	kúpaním a 
�$������!	����������	šampónov, ako aj  s genetickou

predispozíciou. 3������$	sú aj neustále sa zhoršujúce 
��!�����	 ������"	prostredia, hlavne

stúpajúci podiel prachu, rôznych emisií v ovzduší a alergénnych faktorov. S ochoreniami ����



úzko súvisí �������45��	 �������	 �����	 �����5��� 	 �������	 
�$��������	 surovín a v nemalej

miere (hlavne u šteniat) aj vnútorné parazitózy tráviaceho traktu.

Z �������	 ochorení oproti rokom 1987-1992 ( Kozák a kol. 1994 - 1,8 %) sme

v tomto období zaznamenali vyšší výskyt ��'(./0	��%12�$	 3	4 5	6" Vysoký podiel �������

alergií tvoria alergie na blšie uhryznutie, ��	����	súvisí s vysokým percentom výskytu ektopa-

razitov (11 %), predovšetkým �6��	7Ctenocephalus canis) - 9,45 % a �������	Demodex canis

(0,7 %).

K ochoreniam ����	�����$��!�	aj ochorenia uší, pri ktorých sme zaznamenali hlavne

zápaly vonkajšieho zvukovodu (8,82 %). Tu zohrávajú významnú úlohu vonkajšie faktory,

ako je ���������	����	
�	kúpaní vo zvukovode, zlá hygiena, cudzie predmety vo zvukovode,

ale ��	$���� 	predispozícia niektorých plemien psov.

Vo výskyte �(7%��(./0	ochorení sme zaznamenali ich prudké zvýšenie oproti rokom

1987 - 1994, kedy bol výskyt len 1,94 %. V sledovanom období výskyt ��0�������	ochorení je

takmer 5 - násobne vyšší - 10,25 %. Vyskytovali sa ochorenia psinkového komplexu (3,64  %)

a parvovirózy (2,02 % ), hlavne šteniat. Nyjvyššie percento z ��0�������	ochorení sme za-

znamenali u ��0������	laryngotracheitídy ( 4,9 %), epizoócie, ktorá ��	������$��	��	���	�	����(

v ������	)--8	��	)--9�	Treba �����	��	�	�������	�:;	�	!����������	prevencie majitelia nie

sú ����������	��0��!������	�	��!	������	aj �����	
����	
�����������	vakcinácii.

Štvrtú  hlavnú skupinu ochorení v ��%��	��
��� ��	tvoria ochorenia dýchacej sústavy

( 8,02 % ), hlavne bronchitídy, rinitídy a laryngitídy.

Piatu skupinu  predstavujú  endoparazitózy ( 7,42 % ).	1��������%��	��	�����
�� 	to-

xokaróza, vyskytujúca sa hlavne u šteniat a mladých psov do veku 1 roka. Pri pravidelnom

�����������	��	���	������	$	����%���	
���	�� ����	< cestodóz je to predovšetkým Dipylidium

cani�$!�	��	������	� vysokým percentom výskytu b6���

Z ostatných endoparazitóz sa jednalo o výskyt protozoárnych ochorení mladých jedin-

cov ( giardie a kokcídie ), kde sa vyskytli aj silné invázie.

=����	endoparazitóz je jedným z hlavných problémov praxe malých zvierat, kde je

�>����� 	 
�������� 	 �������	 1��%��!$	 ������$	 !>��	 ��
�!>�	 �>����� 	 
��������	 �	 ��
%��

��5����	$����(�������	
����������

     Dalšiu skupinu tvorili ochorenia )����./0	�12�(��. Boli zaznamenané v 3,56 %.

;������	���	����� %	��0��
����	������$����	��	
�������	$	����%���	
����



�/0�1%(��	��$ - 1,88 % (mimo chirurgických ochorení) boli predstavované hlavne o-

bojstrannými katarálnymi kojuktivitídami rôznej etiológie.

Percentuálny výskyt ostatných skupinových diagnóz  je pomerne nízky.

Výskyt jednotlivých ochorení 8�9:�	 %,��,1�8(./0	 ��(�,%:��	 �� ���($��	 5��0����,�

V	(�!	��$
���	��5 ������	����>�	�����	�����	�%������	��5 ������	����"!��	��������	
���

za sledované obdobie.

Do skupiny nediagnostikovaných ochorení sme zaradili prípady jednorazových náv-

%����	���	��	
������	����������	��	�������$	�	����������	�
���������	���5�4��	������	!���"�

?��0���	 #	 +	 �� ���($��	 *%;<((�*=	 ��'(./0	 �/0�1%($ v priebehu 3 rokov. Vyplýva

z	�����	 ��	����&�%�	 ������	�������	��������	���	 � teplom období roka , a to predovšetkým

v lete ( 35,97 % ). Prispievajú k to!$	����� %	 ����5���"	agensy, ktoré sa v letnom období

������$��	��	���%����	!����	7
��	��������	
����	*�	����
�������	�	 ����	�����"	
��!�����	
��

rozvoj sekundárnych infekcií.

ZÁVER

3����!���	zvierat v mestských aglomeráciách je spojená s celým radom zdravot-

ných a ekologických faktorov majúcich vplyv na ��������	Preto je �>�����"	������	
���
����	�

vytváraniu predpokladov pre rozumnú koexistenciu �$��	 �	 zvierat, nenásilne ��6��	 všetko

prospešné ��	 zvieratá dávajú ������$�	 �	 opatreniami na ochranu zdravia �$���	 prípadne na

obmedzovanie �����������	vplyvov.

Zvieratá v meste !>��!�	�������	��	�����	skupín:

1. Zvieratá chované �������!	zo � �$��	 +	záujmové domové zvieratá. Jedná sa predovšet-

kým o 
���	 7��	9@	/*�	!�����	������"	vtáctvo, $%�������"	���$���	 �����������"	zvieratá a

pod. Sú to �
���������	 �	ktorými ������	prichádza do úzkeho kontaktu. Do tejto skupiny

!>��!�	������	�������	zvieratá chované �&�%���$	��	okrajoch mesta, nielen pre ich atrak-

�������	���	aj pre ich hospodársky ������	7králiky, hydina, ���$%����"	zvieatá). Nakoniec

tu ����($��!�	zvieratá chované v zoologických záhradách, v ktorých má ich chov nesporne

kultúrny, �
����������	��������	�	iný význam.

2. V dnešných �������	mestách sú intenzívne  obhospodarované plochy 
�������
�� �����

pôdy, a s tým súvisiaci chov hospodárskych zvierat. S týmito zvieratami �&�%���	�������

mesta priamo neprichádza do styku a nepredstavujú zvláštne �����
��������	 �	 ��������

ochrany zdravia �$���



3. Významnú skupinu tvoria synantropické zvieratá, �����	 ������	vtáky, divé holuby, myši,

potkany, plazy a ���%��	��$���	Nájdeme ich v budovách i na verejných priestranstvách a

prichádzajú do styku s �������!	�	so zásobami potravín pripravených pre zásobovanie �u-

dí.

Predovšetkým prvá skupina zvierat chovaných �������!	zo � �$��	enormne narastá.

Pozorujeme ho vo všetkých mestách republiky. Vzájomný úzky kontakt v domácom prostredí

i na verejných priestranstvách aktualizuje zdravotnú problematiku chovov a ochorení malých

zvierat do tej !�����	��	sa stali významnou ������$	A������ �����	
��5��!$	BC=�	< ����(

tým narastá ���
�������	������� ����	��$����	veterinárno-!����������	��������	�	�����	vete-

rinárnych lekárov pre ochranu zdravia ��������

D��� 	vyššie uvedená skupina zvierat má svoj význam a zohráva svoju úlohu v epi-

domiologii a epizootológii zoonóz a niektorých zooantroponóz, vyskytujúcich sa v mestách. V

���$�%�!	��������	 ��	
��	 �	!�����	Práve preto tieto druhy zvierat sú 
���!���!	�����"��

záujmu veterinárnych pracovníkov. To nás núti ��
������	 ��5�������	 ����!	 ����$	 ��!o-

vých zvierat na území miest a ��
������	��!
��E	��������	moderných metód prevencie a

�6!����	aktuálnych zoonóz na území miest a v prímestských oblastiach. F��%����	��	�����$��

komplexný prístup, ale v podstate ����($��	 ����!	 klasickej veterinárnej starostlivosti dva

okruhy problémov:

a) problémy parazitárnych chorôb,

b) problémy ��0�������	chorôb.

Celý rad prevratných poznatkov práve v biológii pôvodcov niektorých ��0�������	�

inváznych ochorení malých �������	�	� ����"	zistenia posledného ����������	napr. o toxoka-

róze, toxoplazmóze, Lymskej chorobe,leptospiróze, podrobnejšie štúdie v oblasti bakteriál-

nych a vírusových ochorení, ako chlamydióza a podobne, nás profesionálne nútia ��� ��	po-

������	�	!���!	domácim !&��������!�	ako k ���
�������%�!	domácim zvieratám v mes-

tách, nad rámec ������	
�����!������	Veterinárna zdravotná prevencia a osveta z uvedených

dvoch okruhov problémov by sa ���
��!�������	 mala ������	 nasledovných chorobných

problematík:

I. Toxokaróza. Jedinou cestou infekcie �������	��	perorálna infekcia po kontakte s

infikovanou pôdou, okolím nakazených psov a !�����	�	so samými zvieratami. G��� 	�� !�

geofágia u detí a mimoriadna �������	�������	parazitov vo vonkajšom prostredí obracia dnes


�������	 hlavne k 
����"!�!	 �������	 ������"��	 prostredia �������	 pred �����������!



výkalmi psov a !������	Javí sa ako jedna z najnaliehavejších úloh v mestách.  Doterajšie zis-

tenia vzorky vyšetrenia stolice u psov nám $���$���	��	����&�%�	������	��	�����!�����	$	!�a-

dých psov do jedného roka  (16 %),  ���	������	$	šteniat ��	
����$��	��	��	-2	/�	Podobne je

to u !�����	��	jedného roka (40 %). To potvrdzujú aj Svobodová, Svoboda(1995). Sústrede-

nie pozornosti na mladé zvieratá z veterinárno-medicínskeho ��������	��	malo 
������	�ý-

razný úspech. Za ���!�	 �>�����"	 
����$��!�	 ��������	 
�������	 ��	 � �����"	 preventívne

opatrenia ako zamedzenie ������������	detských ihrísk, pieskovísk a parkov výkalmi psov a

!������	Veterinárni lekári v ����������	�	orgánmi miest by mali v ��	�������%�!	����	vypra-

����	����"!	zberu a likvidácie psích extrementov v sídliskových aglomeráciách �����!����

a ��
������	miest. Problém vidíme o to ��%��	 ��	 ��	 ��%���	 ������� ��	 �$�����	 
����	 extre-

mentov  dosahuje 
��������	,	extrementy na 1 m2 ,  ��	 ��	 ���	! ��	���%��	ako v európskych

�����!��� ���	A	����������	sa v niektorých západných európskych krajinách objavujú nešpe-

cifické alergózne ochorenia postihujúce horné ��������	 ������	 H�	 	 8�@	/	populácie �$��	 �

Nemecku trpí nešpecifickými alergickými ochoreniami spôsobenými baktériami zo psieho

trusu, ktoré po vyschnutí trusu sú roznášané spolu s �������kami prachu.

II. Toxoplazmóza. Obdobne aj pri tomto ��������	 ��	 !��� 	 kontaminácia pôdy,

detských ihrísk a �������	aj potravín. 3����	 
����$��!�	�������$	 frekvencie toxoplazmózy

psov a !�����	��	���!�	potrebnú. Pre interpretáciu uvádzame výsledok ����$!$	
��������

kolegov, ktorí zistili sérologickým vyšetrením 7,65 % �������	������	zárodkov toxoplazmózy

u psov a 47,1 % �������	$	!������	Sme povinní ��0��!���	���������	����� %	�����������

o reálnych spôsoboch šírenia infekcie a ochorenia ��������	���	sa v ��	najlepšej miere poda-

rilo 
���$%�	kolobeh pôvodcu.

Z �(7%��(%>	81�?�%)�,��+ sú to okrem ���������	
�����!�����	besnoty a vírusových

zoonóz malých zvierat hlavne:

I. Salmonelóza. Z epidemiologických i epizootologických 
��������	�	skúseností za-

interesovaných pracovníkov ��
�����	��	���!����4��	ako aktuálna zoonóza nestrácajú ani v

tejto  dobe na význame, skôr naopak. A����	 všeobecne známych a ��������	 �����������

zdrojov infekcie �$��	predovšetkým v kontaminovaných potravinách, treba ������	zvýšenú


�������	 �	���%�!	potenciálnym zdrojom salmonelových infekcií �������	medzi domácimi

zvieratami, ktoré ����	�	�������!	�	úzkom kontakte. Aj tu sú to predovšetkým domáce mäso-

�������	ktoré sa !>�$	������	 rovnako ako ������	
������$	�	 ���	 ��	�������!�	���$���a-

���!�	�	šíri���!�	salmonelových ochorení.



II. Chlamydiózy . V posledných 10-20 rokoch vyvolali zvýšenú 
�������	 lekárov

chlamýdie, skupina, ktorá patrí k najrozšírenejším mikroorganizmom v prírode. Podrobný

výskum chlamýdií ��	�����	pomerne nedávno. Ich 
����!���	sa ���$��	
I�	všetkých ������š-

nych druhoch a sú rozšírené po celej zemeguli. Ich význam sa �������	
I�	pohlavne prenosných

infekciách a chorobách dýchacích orgánov u �$���	<�����	��	Chlamydia trachomatis a Chla-

mydia pneumoniae sú �$���"	patogény, Chlamydia psitacci a nedávno objavená Chlamydia

pecorum spôsobujú ochorenia domácich zvierat, �� ����	���%���	����������	�	bezstavovcov.

Toto delenie je iba relatívne, 
������	Chlamydia psitacci spôsobuje ochorenie aj u �$��	�	��o-

pak, humánny patogén Chlamydia trachomatis bola preukázaná v spojivkovom vaku dobytka,

v ejakuláte býkov a v 
�����!	tkanive holubov ( J��� ��� 	�	�����	)---	�	iní).

III. Dermatomykózy. V našich epidemiologických 
���������	chýbajú konkrétne do-

klady o podiele dermatofytov z malých zvierat na dermatomykózach �$��	��	������	strane a v

epizootologických  
��������	��	druhej strane (Baranová, 1999). Tieto ���������	
��	�	!����

sú zachytené iba v ojedinelých 
��
�����	�����	chýba predstava o ��$������	situácii v našich


��!��������	A����$��	��	��%�!	úzku spoluprácu humánnych a veterinárnych lekárov.

Významné miesto v opatreniach proti zoonózam by mal v mestách ��$��!�	podiel

na odchyte túlavých psov a !������7D�! ����	Wurst, 1989) Z nášho odborného 
�����$	��

��	 �����	 veterinárny pracovník mal �������	 ���	 �&�%��	mesto bolo vybavené miestom pre

karantenizáciu týchto zvierat, kde je len ��!�����!"�	 ��	všetky takto odchytené zvieratá sú

pod odborným veterinárnym dozorom. Podobne by boli karanténované zvieratá, ktoré poranili

�������	�	ich !������	��!>��	vlastnými 
����������!�	���
����	������	���	�������"	$��������


����	
���
������	�oby.

V rámci �
��$�����	�������	�	zvierat v mestách sa musíme �������	aj zdokonalením

organizovanej siete predaja krmiva pre jednotlivé druhy zvierat. V mnohých prípadoch je to

rozhodujúci �������	pre normálnu ���E�������$�	
��		������������	��5���������	
����������	�

v nemalej miere aj pre ekológiu mesta.

K modernému mestu �������������	
����	��	��$���	
��	������� �	���	��	!��������	!a-

����	 �������	!���	 
���������	 ��	 $�����	 ���$	 
��	 �������� ���	 
��	 ��������	 �	 
���	 
������

bezstarostne svojich !�� ������

1 ����	
���$	���������	�	��������	zvierat v našich mestách �������	��������	skôr

naopak, �������	 Práve preto má tento �� ���	 ���%�	 záujem veterinárnych lekárov, ako aj

kompetentných orgánov o danú problematiku. Z etického 
�����$	��	��	!��	��	hlavne vete-



rinárny lekár, ktorý okrem �����
������	 pravidelnej veterinárnej starostlivosti a prevencie

koná v súlade s uvedenou problematikou. Okrem toho by mal 
�!>�	 pri rozhodnutí ako

zviera ������	svojou radou �� ��	výber druhu ��������	
��!����	�!�������	����	K�
��$��

zhodnotenie podmienok chovu a �������	!�����	zvierat v meste a povinnosti s tým spojené

tak, aby spolu�����	�$��	�	zvierat v mestách sa stalo príjemnou stránkou � %��	�������

'��$����!	�����!	��	
������	sa odbornou kvalitnou �������$	�	�	����������	všet-

kých kompetentných orgánov na ochrane zdravia zvierat a cez zdravé zvieratá na ochrane

zdravia ��������

@�AB��C	����D

pes, ����������	prenosné choroby,  riziká, koexistencia, prevencia,
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