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ORGÁNOVÉ NEMOCI 
 

NEMOCI KŮŽE 

ZÁNĚT KŮŽE 

  Zánět kůže nebo dermatitida  je reakce zdravé kůže na škodlivé vlivy, které probíhají v kožní 
škáře. 

Etiologie 
o Příčinou zánětu mohou být: 

 Mechanické vlivy,  jako  jsou otlaky na kloubech z ležení na tvrdé podlaze bez 
podestýlky, při chůzi na nerovné půdě.  

 Chemické  vlivy  kdy  přijde  kůže  do  styku  s čerstvě  hašeným  vápnem, 
s kyselinou, nebo při bodnutí hmyzem.  

 Fyzikální  vlivy  kdy  zánět  kůže  může  vzniknout  při  nadměrném  slunečním 
záření, při opaření, omrzlinách.  

 Infekce bakteriální, virové a plísňové: např. stafylokoková  infekce, neštovice, 
trichofytóza. 

Patogeneze 
o Z cév, které jsou poškozené v kožní škáře vystupuje krevní sérum, které se postupně 

nahromadí  v mezibuněčných  prostorech.  Tkáňová  vrstva  tím  pádem  dostátá 
houbovitý  charakter.  Zánětlivý  výpotek  (exsudát) odděluje  buňky  v mezibuněčných 
prostorech a  tím vznikají puchýřky, které po  spojení mohou utvořit velké puchýře. 
Pokud  se  dostanou  na  povrch,  jejich  obsah  se mění  z čirého  na  hnisavý  a  vznikají 
neštovičky.  Povrch  puchýřů  nekrotizuje  a  zaschne  a  přemění  se  ve  stroupek. 
Následně se pokožka odlupuje ve velkých šupinách. 

Symptomatologie 
o Kůže  v zasažených  místech  je  tlustší,  zarudlejší  a  teplejší.  Postupně  je  na  kůži 

propouštěn exsudát, který na povrchu zasychá v strupy. Podle závažnosti zánětu kůže 
se  odvíjí  i  celkový  stav  zvířete.  Při  silné  dermatitidě může  zvíře  dostat  šok,  jako 
následek selhání periferního oběhu. 

Diagnóza 
o Dle klinických příznaků a vyšetřují se kožní vzorky laboratorními metodami.  

Terapie 
o Infekční  dermatitidu  léčíme  antibiotiky,  při  promokvání  kůže  snižujeme  sekreci 

zásypy. Při rozsáhlé dermatitidě se používají antibakteriální a fungicidní léky. 
Prevence 

o Vyhnout se a zamezit působení daných etiologických činitelů. 

 

LYSIVOST 

  Lysivost nebo alopecie  je onemocnění, které  je charakteristické ztrátou nebo úbytkem srsti 
na povrchu těla, bez zánětlivých změn. 
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Etiologie 
o Lysivost může být získaná nebo dědičná, primární nebo sekundární. Primární alopecie 

vzniká  při  nedostatku  folikulů.  Sekundární  alopecie  vzniká  např.  po  silné  invazi 
motolic, po těžkých infekčních nemocech. 

 
 

Patogeneze 
o V těchto  případech  je  vyrostlá  srst  tenká  a  proto  se  v určitých místech  láme.  Při 

silném  poškození  kůže,  jsou  folikuly  zcela  zničeny  a  kůže  se  zahojí  jizvou.  Jelikož 
jizvovitá tkán už neobsahuje vlasové kořínky, zůstane olysalá. 

Symptomatologie 
o Povrch  olysalé  kůže  je  zcela  hladký  bez  jakýkoliv  zánětlivých  změn.  Kůže  je  trošku 

tenčí než normálně, ale její elasticita je zachována. 
Terapie 

o Přesná léčba není známa, je důležité odstranit primární příčinu, která vedla ke vzniku 
lysivosti. 

Prevence 
o Při  plnohodnotné  výživě,  při  dobrém  ošetřování  kůže  a  při  odstranění  primárních 

příčin, které vedou ke vzniku lysivosti – je možné se této nemoci vyhnout. 

 

KOPŘIVKA 

  Kopřivka je známa svými charakteristickými pupenci, které tvoří edém v horní vrstvě škáry. 

Etiologie 
o Kopřivku můžeme rozdělit na kopřivku toxickou a kopřivku infekční. Kopřivka toxická 

může vzniknout po bodnutí hmyzem, po popálení kopřivami nebo po natření nějaké 
dráždivé  látky  na  kůži.  Dále  může  vzniknout  ze  zkrmování  nekvalitním  krmivem 
(plesnivé, nahnilé), při přechodu  ze  zimního krmení na  letní, nebo  také při náhlém 
zaprahnutí. 

Patogeneze 
o Stěny krevních cév mají zvýšenou propustnost pro krevní plazmu a bílé krvinky, kvůli 

účinkům některých toxických látek vstřebávaných z kůže, nebo trávicího ústrojí. 
Symptomatologie 

o Zvíře může být malátné, může mít  trávicí poruchy. Na  jednotlivých místech kůže se 
objevují pupence různé velikosti, objevují se zejména krku, hrudníku, na plecích, po 
celé hlavě, kde mohou přestoupit na sliznici nosní.   Tyto pupence většinou do dvou 
dnů zmizí.  

Terapie a prevence 
o Při  léčbě mnohdy  stačí odstranit příčinu, která kopřivku vyvolala. Pokud  se  jedná o 

kopřivku, která byla vyvolána nevhodným krmivem, stačí zvířeti nastavit hladovku, či 
dietní  krmení  a  k urychlení  vyprázdnění  obsahu  trávicího  ústrojí  použít  mírné 
projímadlo. V těžších případech lze použít kalciové preparáty. 

o Součástí  prevence  je  podávat  zvířatům  kvalitní  krmivo  a  vyvarovat  se  působení 
etiologických činitelů. 
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LOKÁLNÍ ODÚMRŤ KŮŽE 

  Odúmrť kůže nebo  také nekróza  (sněť)  je  těžké poškození kůže skotu.  Je rozdělena na sněť 
suchou a sněť vlhkou. 

Etiologie 
o Nekróza kůže může být vyvolána mechanickými, fyzikálními (příliš nízká nebo vysoká 

teplota)  a  chemickými  vlivy,  které  přesahují  určitou  mez.  U  skotu  je  nejčastější 
příčina  dlouhotrvající  tlak  na  kůži  v místě,  kde  kůže  pokrývá  kosti  či  klouby  (tzv. 
proleženina). U vysokobřezích krav, nebo u krav které  jsou krátce po porodu, může 
vznikat  nekróza  kůže  na  předkolenních  řasách,  kdy mléčná  žláza  vyplňuje  prostor 
mezi stehny a dochází k tlaku a k dráždění kůže a zanášení nečistoty. 

Symptomatologie 
o Při suché sněti  je povrch pokožky suchý a tuhý, má rohovitou strukturu – odumřelá 

epidermis hnědé až  černé barvy  se odlupuje v silné  vrstvě a pod ní  se už objevuje 
nová epidermis. Při hluboké nekróza je kůže načernalá, suchá a ohraničená zánětem. 
Později vznikne plocha, která se začne hojit jizvou. Občas může nekróza přestoupit na 
šlachy  a  dochází  k infekci.  Po  infekci  se  suchá  sněť  přemění  ve  vlhkou  s kašovitou 
konzistencí kůže. 

Terapie 
o Při  nekróze  je  terapie  chirurgická.  Na  léčbu  se  dále  používají  antiseptické  mastě 

s rybím  tukem, kafrové mastě a antibiotika. Při  léčbě pomáhá  i pobyt na slunci. Po 
odstranění nekrózy, nastává léčení a hojení. 

Prevence 
o Dlouhodobě ležícím zvířatům měkce podestýlat a nejméně 2x denně je převracet. 

 

PROLEŽENINA 

  Lokální  nekróza  kůže,  která  je  způsobena  dlouhotrvajícím  působením  tlaku  tvrdými 
předměty. Nejčastěji se objevuje na kyčelním hrbolu a jiných kostních výčnělcích. 

Etiologie 
o Proleženina  vzniká,  když  zvířata  jsou  nucena  dlouhodobě  ležet  (obrna,  svalová 

degenerace,  celkové  vyčerpání).  Proleženina  způsobuje  při  ležení  tlak  na  tvrdou 
podložku a  to nejčastěji když mají zvířata velkou hmotnost, nebo naopak když  jsou 
kachektická. 

Patogeneze 
o Tlak na  jedné straně a kost, která vyčnívá na druhé straně, způsobují nedostatečné 

prokrvení, čímž dochází k nekróze měkké tkáně. 
Symptomatologie 

o Ze začátku dochází ke snížení citlivosti a poté k nekróze postižené části kůže, která se 
zbarví  do  černa  a  ztvrdne  a  je  ohraničena  a  rozdělena  od  kůže  zdravé.  Když 
nekrotická kůže odpadne,  rána  se  za nějakou dobu pokryje epitelem. Někdy  se ale 
přichytí  infekce a vznikne vlhká gangréna a proces  je šířen hloub. Svaly odumírají a 
vytváří se záhyby a v nich hnis. Při velkém výskytu proleženin se může projevit sepse. 

Terapie 
o Je důležité zabránit vlhké gangréně. Znecitlivěná část při suché gangréně se odstraní 

chirurgicky.  Při  vlhké  gangréně  se  odstraní  hnis,  rána  se  vyplní  tampony  a  dá  se 
drenáž + v obou případech se mohou podávat antibiotika. 
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Prevence 
o Dlouhodobě  ležícím  zvířatům  je  důležité měkce  podestýlat  a  několikrát  za  den  je 

přetáčet na jinou stranu. 

 

PORANĚNÍ KŮŽE 

  Porušení  celistvosti  kůže,  která  vzniká  poraněním.  Při  těžším  poranění  nedochází  jen 
k poranění kůže, ale i k poškození podkoží a dalších tkání a orgánů ležící pod kůží. 

Etiologie 
o Rány  rozdělujeme  na  rány  řezné,  sečné,  bodné,  tržené,  zhmožděné  a  tržně 

zhmožděné.  Nejčastější  jsou  rány  na  končetinách,  kde  jsou  současně  poškozené 
šlachy, svaly, cévy,… 

Patogeneze 
o Dochází k porušení kůže, k devastaci kůže, ke krvácení, bolesti a občas i k infekci. 
o Aby se rána dobře hojila, je důležité, aby nebyla rána znečištěná, infikována, záleží na 

tom, jak moc krvácí, jak je velká a o jakou ránu jde. Rány neznečištěné, neinfikované 
s hladkými okraji se hojí lépe než rány znečištěné a se ztracenou tkání. 

Symptomatologie 
o Při  lehkém poranění není  stav  zvířete nijak narušen. Při  těžkém poranění,  které  je 

spojeno s infekcí, dochází k celkově narušeném stavu, které vedou až k sepsím. 
Terapie   

o K urychlení hojení se používá chirurgické ošetření a na zabránění infekce se podávají 
antiseptika či antibiotika. 

 

ABSCES 

  Je to nahromadění hnisu ve vytvořené dutině tkáně. 

Etiologie 
o Příčina,  která  vyvolává  absces  je  většinou  infekce.  Abscesy mohou  být  teplé  nebo 

studené, povrchové nebo hluboké. Abscesy nejčastěji vznikají z flegmón. 
Symptomatologie 

o Dochází k opuchnutí kůže. Při teplých abscesech  je výrazná bolestivost. Při vyšetření 
pohmatem lze zjistit stálý pohyb “hmoty“ (fluktace). 

Diagnóza 
o Lze zjistit při vizuálním vyšetření zduření na kůži, při palpačním vyšetření, že kůže  je 

teplá a bolestivá. 
Terapie 

o Nechá se absces dozrát a pak se rozřízne, kdy hnis vyteče a po odtečení hnisu začne 
dutina granulovat a postupně začne mizet. Pokud při abscesu byla u zvířete zvýšená 
teplota, po “zákroku“ začne klesat. 

 

FLEGMÓNA 

  Je hnisavý zánět pojivové tkáně a nejčastěji je nacházen v podkoží. 
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Etiologie 
o Flegmóna vzniká z ran kde se dále šíří infekce, nebo vzniká také po injekcích – pokud 

došlo k infekci. Příčinou flegmóny bývají nejčastěji stafylokoky a streptokoky. 
Patogeneze 

o Infekce se šíří v podkoží nebo ve sliznicích – což je povrchová flegmóna, pokud vniká 
do mezisvalových  prostorů  –  vzniká  hluboká  flegmóna.  Během  flegmóny  dojde  ke 
zhnisání, kde po prasknutí a vytečení hnisu se rána zhojí. Ve vážných případech může 
dojít k celkové infekci. 

Symptomatologie 
o U  povrchové  flegmóny  je  výrazné  zvětšení,  zduření,  konzistence  je  tuhá, místo  je 

teplé a silně bolestivé. V okolí se nachází zánětlivý edém. 
o U hluboké  flegmóny nejsou příznaky  zcela viditelné,  spíše dochází k celkové poruše 

zdravotního stavu. 
Terapie 

o Při ohrožení celkového zdravotního stavu se podávají zvířeti antibiotika a pomáhá se 
k urychlení prasknutí hnisu např. zapařovacími obklady. 

 

HEMATOM 

  Nahromadění krve v nově vytvořené dutině, nejčastěji se tvoří v podkoží. 

Etiologie 
o Hematomy jsou traumatického původu, nejčastěji po tupých úderech.  

Patogeneze  
o Při  traumatu  se poškodí  cévy, krev  se dostane do okolní  tkáně a vytvoří  se dutina, 

která  je  vyplněna.  Nejčastěji  vznikají  hematomy  v podkoží,  občas  se  vyskytují  i 
v parenchymatózních orgánech. 

Symptomatologie 
o V místě působení tupého předmětu se objeví měkký, bolestivý, teplý otok. Pokud se 

vytvoří v podkoží, je značně viditelný. Po několika ti dnech je konzistence hematomu 
tužší. Při punkci hematomu z něj vytéká krev a poté hemolytické sérum. Při punkci 
může dojít k infekci hematomu a může se dále rozvinout hnisavý zánět, který vytváří 
absces. 

Diagnóza 
o Stanová se na základě klinických příznaků popřípadě punkcí. 

Terapie 
o Zvířeti se dávají studené obklady, později teplé obklady pro podporu vstřebání. 

Prevence 
o Při transportu a přehánění je důležité, aby zaměstnanci či pečující personál zvířata při 

různé manipulace “nemlátil“. 

 

NEMOCI SRDCE, CÉV A KRVE 
SRDEČNÍ SLABOST 

  Selhání výkonnosti  srdečního  svalu, při kterém  se do artérie nedostává potřebné množství 
krve, zatím co do vény jí jde dostatek. Dělí se na akutní a chronickou srdeční slabost. 
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Etiologie 
o U výkrmového dobytka a březích krav může vzniknout akutní srdeční slabost náhle, 

jelikož  jsou  to  zvířata bez  tréninku,  která  jsou náhle  vystavena nadměrné námaze. 
Chronická  srdeční  slabost  je doprovodná k infekčních  zánětlivým  chorobám. Vzniká 
nejčastěji při onemocnění ledvin, onemocnění jater,… 

Patogeneze 
o Srdeční  svalová  slabost  se může objevit v různé  intenzitě. V lehkých případech není 

nic  zpozorováno a  srdcová  slabost  je dána najevo až po  fyzické námaze. V těžkých 
případech lze u zvířat zpozorovat slabost již v klidu. 

o Dochází k nedostatečné výměně plynů, tím pádem se hromadí oxid uhličitý a odpadní 
látky látkové přeměny, srdcový sval, který je oslabený nezvládne přitáhnout krev z žil 
a  tím  se  oběh  zpomaluje  a  v žilách  se  krev  hromadí.  Buňky  jsou  nedostatečně 
zásobené kyslíkem. 

Symptomatologie 
o Akutní  srdeční  slabost  se  objevuje  náhle  a  je  poznat  dle  dušnosti  s cyanózou 

(nafialovělé)  viditelných  sliznic, mulce,  vemene.  Pulz  bývá  zrychlený,  slabý  a  pak 
nenahmatelný. Zvíře  je unavené, má závratě, upadává a následně hyne v křečích na 
důsledek ochrnutí srdce. 

o Chronická  srdeční  slabost  se  vyvíjí  pozvolna  z akutní  formy.  Užitkovost  zvířat  je 
snížená,  zhoršuje  se  výživný  stav,  teplota  je  snížená.  Zvířata  jsou  rychle  unavená. 
S0rdeční  činnost  je  zrychlený,  puls  slabý,  objevují  se  edémy  na  laloku. Mohou  se 
dostavit mdloby,  zvíře  upadá.  Srdeční  činnost  je  nepravidelná  a  následně  dochází 
k edému plic a k úhynu. 

Terapie 
o Nemocnému zvířeti je potřebné zajistit dostatečný klid a zabránit mu v pohybu. 

 

SELHÁNÍ KREVNÍHO OBĚHU – ŠOK, KOLAPS 

  Při  nedostatečném  zásobení  orgánů  krví  může  dojít  k porušení  funkce  srdce  a  cévního 
systému organismu. 

Etiologie 
o Za příčinu kolapsu  se považuje  snížení  cirkulace krve. Ten vzniká  také při přivádění 

toxinů  do  krve,  jak  při  infekčních  onemocněních,  v průběhu  intoxikací,  při 
dehydrataci nebo při slunečním úpale. Za vznik šoku jsou odpovědné nervové vlivy a 
porucha  metabolismu  (po  těžkých  úrazech  a  operacích,  při  silném  psychickém 
vlivu,…).  Podle  vyvolávající  příčiny  se  šok  rozlišuje  na  traumatický,  operační  a 
psychický. Ke kolapsu dochází při selhání periferního cévního systému. 

Symptomatologie 
o Nápadným znakem jsou bledé sliznice, na kterých nejsou vidět tepny ani žíly, zvířata 

nereagují na okolí. Teplota je snížená, oční bulvy jsou vpadlé, kůže je studená, puls je 
zrychlený. Zvířata často močí. 

Diagnóza 
o Se  stanovuje  na  základě  změřeného  triasu  a  na  nápadné  bledosti  sliznic.  Selhání 

krevního oběhu od akutní  srdeční  činnosti  lze  snadno  rozeznat, u  selhání  krevního 
oběhu jsou cévy prázdné, zatímco u akutní srdeční slabosti jsou naplněné. 
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Terapie 
o Postižená  zvířata  by  se měla  umístit  na  suché,  teplé,  klidné místa  a  být  přikrytá 

nějakou přikrývkou.  Jako  léčebný prostředek  se používají analeptika, které účinkují 
na  nervová  centra. Dále  se  aplikuje  kofein,  adrenalin.  Pokud  nelze  rozlišit,  zda  se 
jednalo  o  šok  nebo  kolaps,  je  vhodné  aplikovat  centrálně  a  periferně  analeptika 
současně. 

 

ANÉMIE 

  Dochází  ke  snížení  celkového  počtu  erytrocytů  nebo  dochází  k nedostatku  hemoglobinu 
v krvi. 

Etiologie 
o Anémie se rozlišuje do tří odlišných skupin: 

 Anémie hypoplastická – kde dochází ke snížení funkce kostní dřeně, která  je 
způsobena  např.  ionizujícím  zářením,  toxiny  nebo  při  nedostatku  železa, 
mědi či kobaltu. Dochází ke snížené tvorbě červených krvinek v kostní dřeni. 

 Anémie  hemolytická  –  u  ní  dochází  k poškození  erytrocytární membrány  a 
následně  se  hemoglobin  dostává  do  plazmy  nebo  do moči.  K hemolytické 
anémii  dochází  nejčastěji  při  žloutence.  Dochází  k zvýšenému  rozpadu 
erytrocytů,  kdy  může  jít  o  mikroorganismy,  které  napadají  erytrocyty. 
Hemolytická  anémie může být  vyvolána náhlým příjmem  velkého množství 
vody  po  žíznění.  V periferní  krvi mohou  být  zjištěny  bazofilní  pigmentace 
červených krvinek. 

 Anémie posthemorrhagická –  je vyvolána akutní  či chronickou  ztrátou krve. 
K tomu dochází při  těžkých zraněních, nebo při chirurgických zákrocích atd. 
V periferní  krvi  dochází  k úbytku  erytrocytů,  hemoglobinu  a  hematokritu. 
Může docházet také k výskytu červených krvinek v nepravidelném tvaru. 

Patogeneze 
o Při zánětlivých  infekčních onemocněních a při hladovění dochází ke snížení produkci 

erytropoetinu  a  následně  dochází  k rozvinutí  anémie.  V jiném  případě  nedostatek 
kobaltu  je  následek  nedostatku  vitamínu  B12  v předžaludku  čímž  dochází  k větší 
destrukci erytrocytů což je následek anémie. U mláďat při nedostatku železa a mědi 
může docházet k nedostatku hemoglobinu a následně k anémii. 
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Symptomatologie 
o Zvířata se nerada pohybují, většinou leží a jsou celkově slabá, klesá i jejich užitkovost. 

Kůži  mají  matnou  a  hrubou,  dále  mají  bledé  a  nepigmentované  sliznice,  u 
hemolytických  anémií  se  ještě  vyskytuje  žloutenka.  Při  těžké  anémii  dochází  až 
k apatii, k ochlazení kůže a k vysoce nepravidelné srdeční činnosti. 

Diagnóza 
o Určuje se na základě klinických příznaků + provádí se vyšetření krevního obrazu. 

Terapie 
o K podpoření krvetvorby se podávají preparáty železa, či komplex železa s dextranem. 

Dále se doplní krmná dávka minerální krmnou přísadou s obsahem stopových prvků. 
Prevence 

o Předcházet primárním činitelům onemocnění.  

 

NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY 
ZÁNĚT DUTINY ÚSTNÍ 

  Zánět  dutiny  nosní  neboli  rhinitis,  je  zánět  sliznice  nosní  katarálního  (zarudlá  a  překrvená 
sliznice),  hnisavého  nebo  fibrinózního  (zmnožené  vazivo)  charakteru,  který  se  vyskytuje  u  všech 
sudokopytníků. 

Etiologie 
o Zánět dutiny nosní vzniká vlivem dráždivého prachu  (při dlouhé  chůzi, na prašných 

cestách,  ze  sena), nebo  vzniká  z nachlazení  (nejvíce u mláďat),  z dráždivých plynů, 
stájového čpavku. Nebo se také může vyskytnou i u infekčních onemocněních, které 
jsou bakteriálního nebo virového původu. 

Symptomatologie 
o První  znaky  zánětu  dutiny  nosní  je  kýchání  frkání  a  výtok  z nozder.  Výtok  bývá  ze 

začátku řídký – později hnisavý. Tento výtok zasychá v okolí nozder, zužuje průchody 
dutiny  nosní  a  ztěžuje  dýchání.  Sliznice  nosní  bývá  zarudlá  a  zduřelá.  Výtok může 
zacpávat  i kanál slzní a tím pádem dochází u zvířat  ještě k silnému slzení. U telat  lze 
zpozorovat malátnost a zvýšenou teplotu. 

Diagnóza 
o Určí se podle klinických příznaků. Výtěry nosní se vyšetří v laboratoři. 

Terapie 
o U bakteriálního a virového zánětu  se aplikují antibiotika, zvířatům  se podává dietní 

krmení a dodržuje se hygiena. 
Prevence 

o Snížit počet etiologických činitelů, dodržovat správnou zoohygienu. 

 

ZÁNĚT PRŮDUŠEK 

  Zánět  průdušek  =  bronchitis  je  charakterizovaný  kašlem,  výtokem  –  většinou  hnisavým  a 
mírnou horečkou. 
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Etiologie 
o Zánět  průdušek  vzniká  při  nachlazení  (které  je  většinou  za  jarního  či  podzimního 

deštivého  počasí),  dále  se  zánět  průdušek  vyskytuje  při  nevhodném  ustájení  telat 
(kamenné  zdi,  nedostatečně  suché  stelivo,  nedostatečné  větrání,  velké  množství 
prachu ve  stájovém vzduchu, při krmení prašným  krmivem, dýchání  čpavku), nebo 
také může vzniknout při alergiích. 

Patogeneze 
o Podrážděné hlenové žlázy, které sídlí ve sliznici bronchů, produkují zvýšené množství 

výměšku, aby odstranili dráždivé látky. Zduřelé sliznice a zmnožený sekret v menších 
bronších mohou uzavřít průchod vzduchu, pak v lalůčcích plic dochází k nedostatečné 
výměně plynů, nebo je zastaven přívod vzduchu. Vzduch, který zbývá v alveolách, se 
může vstřebávat, pokud se tam pomnoží zárodky, vzniká bronchopneumonie. Pokud 
vzduch  pronikne  přes  hlenovou  zátku  do  alveol  a  pak  už  nedochází  a  hromadí  se 
v plicních sklípkách, může dojít k emfyzému. 

Symptomatologie 
o Jako  prvním  příznakem  je  kašel,  který  je  krátký,  vlhký  s výhozem.  Podle množství 

výměšku je omezena průchodnost bronchů, tím se také stupňuje dyspnoe. Dále je u 
zvířat  slyšet  vezikulární  dýchání,  při  menším  postižení  bronchů  vznikají  chropy, 
rachoty a pískoty. Dýchání je většinou zrychlené, teplota může být občas zvýšená. 

Terapie 
o K potlačení infekce se používají antibiotika nebo sulfonamidy a antiseptika dýchacích 

cest. Dále se mohou nemocným zvířatům dávat teplé obklady. 
Prevence 

o Zamezit vniknutí a působení etiologickým faktorům. 

 

ZÁNĚT PLIC 

  Zánět  plic  neboli  pneumonie  je  charakteristická  přívodem  hnisavých  výměšků  do  alveol, 
horečkou a toxickými příznaky. Dělí se na akutní a chronický. 

Etiologie 
o Zánět plic  lze rozdělit na bakteriálního  (diplokoky, streptokoky), virového  (virus  IBR, 

adenoviry,  reoviry)  a  mykotoxického  původu  a  z neinfekčních  příčin  na 
mechanického, fyzikálního a chemického původu. 

o Zánět plic lze rozdělit na lobární (postihuje celé laloky) nebo lobulární (jsou postiženy 
jednotlivé lalůčky), hypostatickou (zasahuje tu část plíce na té straně, kde zvíře leželo 
delší dobu). 

o Podle  charakteru  lze  rozdělit  zánět  plic  na  fibrinózní  (alveoly  se  naplní  srážlivým 
výměškem,  který  je  bohatá  na  fibrinogen  a  buněčné  elementy)  a  katarální  (jsou 
zasaženy bronchioly, tekutina vyplňuje sklípky a dutiny bronchiol). 

Patogeneze 
Vzniká  porucha  výměny  plynů  mezi  alveolárním  vzduchem  a  krví  v plicním  oběhu. 
Dochází k exsudaci alveol, vsakování plicní  tkáně zabraňuje styku vzduchu s krví kapilár, 
které  jsou  ve  stěnách  alveol  a  brzdí  průtok  krve  vlásečnicemi.  Tím  dochází 
k nedostatečnému  okysličování  krve  a  k nedostatečnému  vyměšování  oxidu  uhličitého. 
Zvýšená hladina oxidu uhličitého vede často k acidóze. 

Symptomatologie 
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U zvířat bývají naměřeny zvýšené hodnoty triasu, z nozder  jim vytéká hnisavý výměšek, 
mají  vezikulární dýchání, při  vyšetření poslechem  jsou  slyšet  rachoty. U  sliznic dochází 
k cyanotickému  zbarvení  (namodralé).  Podle  typu  pneumonie  může  být  i  zapáchající 
vydechovaný vzduch. 

Terapie a prevence 
o Při léčbě se podávají antibiotika, nemocná zvířata by měla být v izolaci a v teple. Jako 

prevence  pneumonie  je  dodržování  hygieny  prostředí  a  zamezení  působnosti 
etiologických faktorů. 

 

NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY 
ZÁNĚT SLIZNICE DUTINY ÚSTNÍ 

  Záněty  sliznice dutiny ústní mohou  vznikat buď  jako  samotné onemocnění nebo nejčastěji 
doprovodný příznak různých onemocnění. 

Etiologie 
o Záněty  vznikají  při  mechanicko‐traumatickým  podráždění  (hrubým  krmivem, 

nevhodným  krmivem),  při  chemicko‐toxickým  podráždění  (jedovaté  a  dráždivé 
rostliny), při termickém podráždění nebo při infekčních agens. 

o V praxi se nejčastěji vyskytují tyto typy zánětů: 
 Katarální zánět 
 Uzlíčkový zánět 
 Puchýřkový zánět 
 Aftózní zánět 
 Vředový zánět 
 Flegmonosní zánět 
 Snětivý zánět 
 Mykotický zánět 

Patogeneze 
o Po pozření např. nevhodného krmiva,  se pomohou na sliznici ústní začít vyskytovat 

všelijaké pupence, které se mohou zvětšovat a rozšiřovat dále až do jícnu. Pokud se 
vyskytuje puchýřkový zánět, puchýřky praskají a nechávají po sobě bolestivé eroze. 

Symptomatologie 
o Příznaky všech zánětů  jsou velice podobné. Některá zvířata mají stále chuť k žrádlu, 

některá  ne.  Avšak  některá  zvířata  pomalu  přežvykují,  krmivo  nabírají  s rozvahou, 
z tlamy jim vychází nepříjemný pach. Sliznice dutiny ústní je zarudlá a vyskytují se na 
ní změny (pupence, puchýře,…). 

Terapie 
o Většinou se u každého zánětu ihned odstraní příčina vzniku. Zahájí se výplach dutiny 

ústní např. heřmánkový čaj, odvar z dubové kůry,… Abscesy se rozříznou, vyškrábou a 
vypláchnou dezinfekčních prostředkem. 

Prevence 
o Snažíme  se  odstranit  faktory,  která  vyvolávají  tato  onemocnění.  Nedáváme  ke 

zkrmení nevhodná krmiva.  
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OBTURACE JÍCNU 

  Ucpání jícnu je nejčastěji onemocnění jícnu. 

Etiologie 
o K ucpání dochází při pozření nadměrně velkých částí krmiv, jako jsou např. brambory, 

řepa, mrkve, kukuřičné klasy. 
Patogeneze 

o Podle velikosti předmětu dochází k úplnému nebo  částečnému ucpání. Při  částečné 
obturaci  zvířata  nepřijímají  krmivo,  ale  přijímají  tekutiny.  Hrubé  krmivo,  které  je 
v jícnu  zachyceno  se po chvíli vrátí zpátky do  tlamy = dojde k regurgitaci. Při úplné 
obturaci nemůže dojít k říhání a u zvířat se začne vyvíjet  tympanie, přežvykování  je 
znemožněné.  V místě  kde  je  předmět  zaseklý,  dochází  ke  změnám  na  sliznici  a 
k zánětu, kde následně postižené místo oteče a ještě více znesnadní posun předmětu 
jakýmkoliv směrem. Ostré předměty mohou jícen poranit. 

Symptomatologie 
o Příznaky  se  objeví  ihned  po ucpání  jícnu.  Zvíře přestane přijímat potravu,  natáčí  a 

natahuje hlavu a neustálým polykáním se snaží posunout předmět dále do bachoru. 
Dále zvířata žvýkají naprázdno, vyplazují jazyk, dáví se (příznaky zvracení) a silně sliní. 
Během  půl  hodiny,  kdy  pokračuje  fermentace  v bachoru,  se  objeví  příznaky 
meteorismu, kdy se může zvíře udusit. 

Diagnóza 
o Pomocí  klinických  příznaků,  vyšetření  pohmatem  přes  dutinu  ústní  či  jícnovou 

sondou. 
Terapie 

o Cizí předmět  je  lepší vytáhnout, než snažit se ho zatlačit do bachoru. Při  jakémkoliv 
pokusu o vytáhnutí cizího předmětu je důležité podat zvířeti léčiva proti křečím a na 
uvolnění svaloviny. Pokud trvá obturace dlouho, je nutné vypustit plyny z bachoru a 
to tzv. trokarováním, nebo silnou jehlou. 

Prevence 
o Zvířatům podávat takové krmivo, aby odpovídalo velikosti jícnu a mohlo volně projít 

dále do bachoru. 

 

DYSFUNKCE PŘEDŽALUDKŮ 

  Dysfunkce  předžaludků  tzn.,  že  byly  narušené  mikrobiální  procesy  trávení  kvůli  snížení 
aktivity, počtu a celkového zastoupení jednotlivých druhů protozoí a bakterií v předžaludku. 

Dysfunkce  se  dělí  na  primární  –  kdy  jsou  příčiny  lokalizovány  přímo  v předžaludku  a 
sekundární  –  kdy  příčiny  jsou  lokalizovány mimo  předžaludky  a  porucha  nastává  neurohumorální 
cestou (přes nervové a hormonální cesty). 

 

JEDNODUCHÁ BACHOROVÁ DYSFUNKCE 

  Jedná  se  o  poruchu  mikrobiálního  trávení,  ke  které  dochází  bez  narušení  celkového 
zdravotního stavu. 
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Etiologie 
o Jednoduchá  bachorová  dysfunkce  je  většinou  způsobena  nedostatkem  bílkovin  a 

sacharidů v krmné dávce, nebo při delším hladovění. U telat k ní dochází při rychlém 
odstavu, či při nesprávném přikrmování objemným krmivem. 

Patogeneze 
o Všechny etiologické nedostatky vedou k potlačení až k vymizení mikroflóry, což má za 

následek změnu pH bachorového obsahu. Při snížení pH na 5 se počet bakterií snižuje 
a  kyselinotvorné  bakterie  se  rychle  rozmnožují,  tím  dochází  k tvorbě  jedovatých 
látek, které vyvolávají další dodatečná onemocnění. 

Symptomatologie 
o Dobytek začíná ztrácet na váze, dochází k poklesu tuku v mléce, dále odmítají krmivo, 

nastává u nich mírná  tympanie, bachorová  tekutina má zatuchlý zápach, motorická 
činnost bachoru je oslabená. Při intoxikaci dochází k průjmům. 

Diagnóza 
o Určí se na základě anamnézy (rozbor krmiva) a na vyšetření bachorové tekutiny. 

Terapie 
o Nastaví  se  hladovka  na  1‐3  dny,  vypláchne  se  bachorový  obsah,  podává  se  zvířeti 

černé uhlí a nápoj  z  lněného  semínka. Na  rozmnožení mikroflóry  se podávají  lehko 
stravitelné  cukry  v malých  dávkách.  Bachorové  prostředí  také  upravuje  kyselina 
propionová.  K dobrému  uzdravení  pomáhá  masáž  bachoru  a  inzulínem  se  zvýší 
motorika  předžaludků  a  slezu.  Po  hladovce  se  začnou  zvedat  postupně  dávky 
měkkého sena a okopanin. 

Prevence 
o Dodržovat správné a pravidelné krmení, na jiné krmivo je lepší přecházet postupně. 

 

ACIDÓZA BACHOROVÉHO OBSAHU 

  Acidóza  bývá  vyvolaná  nadměrným  podáváním  krmiva  s vysokým  obsahem  lehce 
stravitelných sacharidů. pH bachorové tekutiny bývá nižší než 6,4. Acidóza se vyskytuje v chronické a 
akutní formě.  

Etiologie 
o Onemocnění  je  způsobeno  nadměrným  podáváním  krmiva,  které  je  bohaté  na 

lehkostravitelné sacharidy (cukrová řepa, brambory, mrkev, kukuřičné klasy), zároveň 
je i důsledkem této nemoci nedostatek vlákniny. 

Patogeneze 
o Po  delším  podávání  vyšších  dávek  krmiva  lehkostravitelných  sacharidů.  Kde  se 

pomnoží mikroflóra, která  rozkládá sacharidy.  Jejich produktem  je kyselina mléčná. 
Zvýšená hladina  kyseliny mléčné  způsobuje průjem  a  ztrátu  tekutin.  Snižuje  se pH 
bachoru a následně  se zastavuje motorika bachoru. Přes  sliznici  trávicího ústrojí  se 
lehce  resorbují  toxické  produkty  např.  kyselina mléčná,  bakteriální  toxiny),  které 
mohou vyvolat degenerativní změny v játrech, srdci a ledvinách. 

Symptomatologie 
o Při  akutní  acidóze  lze  zpozorovat  již  za  12  hodin  u  zvířat  nechutenství,  sníženou 

laktaci, průjem, skřípání zuby. Do 24 hodin je zvíře ospalé, celkově oslabené a ulehá. 
V moči  se  nacházejí  bílkoviny,  pH  bachoru  je  snížené  až  pod  5.  Pokud  není  zvíře 
ošetřené, může do 48 hodin uhynout. 
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o Při  chronické  acidóze  je  nízká  užitkovost,  u  dojnic  dochází  k poklesu  nadojeného 
mléka. V chovu se může začít objevovat křivice a osteomalacie. Střídavé příznaky jsou 
průjmy a nechutenství. 

Diagnóza 
o Vychází z anamnézy (rozbor krmiva), vyšetření pH bachorové tekutiny. 

Terapie 
o Neutralizuje se bachorové prostředí, změní se krmná dávka (kde se  lehkostravitelné 

sacharidy nahradí lučním senem, krmnou slámou). Vypláchne se bachorový obsah, na 
stimulaci  cementační  a  motorické  činnosti  se  podávají  kvasnice,  inzulín,  dále  se 
podávají rehydratační roztoky, upravuje se acidobazická rovnováha v krvi, aplikuje se 
tiamin. 

Prevence 
o Přechod  na  nové  krmivo  by  měl  probíhat  postupně,  je  třeba  dávat  zvířatům 

vyrovnané krmné dávky, kde by měl být podíl sena a jádrové směsi 25:75% v sušině. 

 

ALKALÓZA BACHOROVÉHO OBSAHU 

  Je  vyvolána  nadměrným  podáváním  krmiva,  které  obsahuje  vysoký  obsah  stravitelných 
dusíkatých látek s nedostatkem sacharidů. pH bachorové tekutiny bývá vyšší jak 6,8. Alkalóza probíhá 
v akutní nebo chronické formě. 

Etiologie 
o Onemocnění  vzniká  při  podávání  krmiva  s nadbytkem  dusíkatých  látek  a  bílkovin, 

následně  se  zvyšuje obsah  čpavku v bachoru. Patří  sem  zkrmování krmiva, které  je 
znečištěné hlínou nebo plesnivé. 

 
 
 

Patogeneze 
o V bachoru  je  zvýšená  produkce  amoniaku,  který  je  resorbován  do  krve,  zastavuje 

motoriku  předžaludků,  vede  k tympanii  a  otravě.  V alkalickém  prostředí  se 
rozmnožují hnilobné zárodky E. coli. pH stoupá na 7,5‐8,5. 

Symptomatologie 
o Příznaky  se  dostavují  do  24  hodin  po  nakrmení  nevhodným  krmivem.    V lehkých 

případech  zvířata  trpí  nechutenstvím,  tympanií,  mají  zpomalenou  motoriku 
předžaludků.  V těžších  případech  zvířata  mají  zvýšenou  salivaci,  tetanické  křeče, 
silnou tympanii, zvýšené hodnoty dechu a pulzu. Zvířata ulehají na zem v křečích, a 
pokud se včas neošetří, uhynou, v důsledku selhání oběhového systému. 

Diagnóza 
o Určí se na základě anamnézy (rozbor krmiva, vyšetření pH bachorové tekutiny. 

Terapie 
o Neutralizuje  se bachorový obsah organickými kyselinami,  sníží  se hladina amoniaku 

v krvi,  udělá  se  výplach  bachorového  obsahu,  na  podporu  činnosti  bachorové 
mikroflóry se dává propionát sodný. 

Prevence 
o Správné dodržování a podávání krmné dávky. 
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HNILOBA BACHOROVÉHO OBSAHU 

  Jedná se o prohloubenou alkalózu. 

Etiologie 
o Onemocnění  vzniká  při  podávání  vysokých  dávek  krmiva,  které  je  bohaté  na 

stravitelné  dusíkaté  látky  a  obsahuje  málo  sacharidů,  také  příčinou  může  být 
znečištěné krmivo a voda. 

Patogeneze 
o Při hnilobě  vznikají  zárodky  E.  coli  se  čpavkem  a při  rozkladu bílkovin  vzniká např. 

histamin,  který  vyvolává  alergickou  reakci  a může  vzniknout  ochablá  stěna  trávicí 
trubice, nebo laminitida. 

Symptomatologie 
o U  zvířat  se  střídá  nechutenství  a  chuť  k žrádlu,  dochází  ke  zvýšenému  počtu 

onemocnění coli‐mastitid, mají postižený oběhový systém. 
Diagnóza 

o Určuje se na základě anamnézy (rozbor krmiva), vyšetření pH bachorové tekutiny. 
Terapie 

o Neutralizuje  se  bachorový  obsah,  provede  se  změna  krmné  dávky,  upraví  se 
acidobazická rovnováha v krvi. 

Prevence 
o Správné dodržování a podávání krmné dávky. 

 

DYSFUNKCE ZPŮSOBENÉ PORUCHAMI PRŮCHODNOSTI PŘEDŽALUDKŮ 

HOFLUNDŮV SYNDROM 

  Porucha trávení, ke které dochází při přerušení pasáže zažitiny mezi čepcem a knihou nebo 
v pylorické  části  slezu.  K tomu  dochází  v důsledku  ochrnutí  nervu  vagu.  Toto  onemocnění  vede 
během 7‐10 dní k uhynutí zvířete. 

Etiologie 
o Jako hlavní příčina při poškození nervu vagu  je traumatické onemocnění. Záleží  jaká 

část  je  nervu  vagu  poškozena,  podle  toho  se  objeví  různé  poruchy,  které  jsou 
lokalizované na úseky předžaludků a slezu. 

Symptomatologie 
o Nejvýraznější příznaky jsou na trávicím traktu.   Nejvíce nápadný příznak je tympanie 

bachoru,  která  je  doprovázena  poruchou  přežvykování.  Postižená  zvířata  jsou 
apatická, srst mají zježenou, bez  lesku a ztrácí elasticitu. Při poškození celého nervu 
vagu  dochází  k zúžení mezi  čepcem  a  knihou  a  tím  pádem  kniha  a  slez  jsou  bez 
zažitiny.  Dalším  viditelným  příznakem  je  snížení  vylučování  trusu  a  zpomalení 
srdečního rytmu. 

Diagnóza 
o Určuje se pomocí klinických příznaků.  Jako nejdůležitější  je rozšíření bachoru a  jeho 

přeplnění kašovitým obsahem. 
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NEMOCI MOČOVÉ SOUSTAVY 
ZÁNĚT MOČOVÉHO MĚCHÝŘE 

  Zánět sliznice močového měchýře bývá vyvolaný infekcí různými zárodky nebo chemickými či 
mechanickými vlivy. 

Etiologie 
o V močovém měchýři  se mohou nacházet  zárodky  E.  coli,  streptokoky,  stafylokoky  i 

když  nedochází  k onemocnění.  Při  mechanickém  poškození  sliznice  močovými 
kamínky  (zavedeným  katetrem, bachorem, poranění pyjem,…) mohou působit  jako 
začínající momenty, nebo  také primární příčiny. Při porodu nebo při  zánětu dělohy 
může také dojít k zánětu sliznice močového měchýře. 

Patogeneze 
o Při  zánětu močového měchýře, má měchýř  sníženou  kapacitu, proto  i  když přitéká 

moč v malém množství, nutí  to krávy k močení. Polysakurie  (časté močení) nastává 
tedy  při  zvýšené  tvorbě moči.  Čím  víc  zánět  nabírá  na  intenzitě,  tím  zánět  sahá 
hlouběji do stěny měchýře a snižuje se jeho kapacita. 

 
 
Symptomatologie 

o Hlavním  příznakem  je  časté  a  bolestivé  močení.  Zvířata  zaujímají  shrbený  postoj 
typický k močení, vymočí jen malé množství a ještě pár minut zůstávají v této poloze. 
Moč  je  kalně  zabarvená,  obsahuje  menší  množství  leukocytů  a  malé  množství 
bílkovin,  obsahuje  mnoho  bakterií  a  má  nasládlý  hnilobný  zápach.  V těžších 
případech moč obsahuje  i krev a stěna močového měchýře bývá ztluštělá. Ledvina  i 
ledvinová pánvička jsou zvětšené. 

‐ Terapie 
o Lehký zánět se často vyléčí sám. Při těžším průběhu je nutné nasadit antibiotika. 

 

NEMOCI POHLAVNÍ SOUSTAVY 
AKUTNÍ ZÁNĚT DĚLOHY 

  Vyskytuje se do 20. dne po porodu. 

Etiologie 
o K zánětu  dělohy  dochází  většinou  při  narušení  obranných  mechanismů  nebo  při 

připuštění  či  při  umělé  inseminaci.  Příčinou  jsou  zavlečené  bakterie  do  dělohy  při 
porodu, nebo z okolních orgánů (pochvy, děložního krčku), nebo krevní cestou. 

Patogeneze 
o Dochází k edematóznímu zduření a zesílení děložní stěny. 

 
Symptomatologie 

o V děloze se nachází hlenovitě – hnisavý zapáchající výtok. U  takto postižených krav 
dochází k nechutenství, dehydrataci a k horečce. Mohou mít zrychlený puls i tep. 

Diagnóza 
o Určuje se na základě klinických příznaků. 
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Terapie 

o Odstraní se obsah dělohy a aplikují se intrauterinní léčiva. 
Prevence 

o Dodržovat hygienu u porodu a zabránit vzniku infekce do dělohy. 

 

Kráva se zadrženým lůžkem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jidlomistozbrani.wz.cz/clanky/monitor.html  

 

 

CHRONICKÝ ZÁNĚT DĚLOHY 

  Vyskytuje se po více jak 20 dnech po porodu. 

Etiologie 
o Většinou když bývá v děloze nespecifická bakteriální mikroflóra, nebo chronický zánět 

většinou vyskytuje po porodu, kdy není děloha vyčištěná. 
Symptomatologie 

o Při říji se vyskytuje hnisavý nebo hlenohnisavý výtok. 
Terapie 

o Odstraní se obsah z dělohy, a aplikují se intrauterinní léčiva. 
Prevence 

o Dodržovat hygienu u porodu a zabránit vzniku infekce do dělohy. 

 

PYOMETRA 

  Nahromadění hnisu v děloze. 

Etiologie 
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o Pyometra vzniká většinou po chronickém zánětu nebo po odumření embrya. Občas 
vzniká i při pohlavní nákaze Trichomonas fetus. 

Symptomatologie 
o Příznakem pyometry je občasný výtok z pochvy. 

Terapie 
o Aplikují se intrauterinní léčiva a odstraní se obsah z dělohy. 

 

ONEMOCNĚNÍ MLÉČNÉ ŽLÁZY 
ZÁNĚT MLÉČNÉ ŽLÁZY 

  Neboli  také  označována  jako  mastitida.,  což  je  zánětlivá  změna  mléčné  žlázy,  která  je 
charakteristická  zvýšeným  počtem  leukocytů  v mléce,  fyzikálně  –  chemickými  a  patologickými 
změnami v mléce. 

Etiologie 
o Zánět mléčné  žlázy může  vyvolat mnoho mikroorganismů např.  Streptokok,  E.  coli, 

Stafylokok, Enterokok,… 
o Dále to mohou být i různé faktory, které oslabují odolnost mléčné žlázy nebo celkový 

organismus,  např.  poranění  mléčné  žlázy,  které  může  být  způsobeno  špatným 
dojícím zařízením a technikou dojení ‐ špatné strukové gumy, kolísavý podtlak, nízký 
počet  pulsů,  špatná  technika  dojení,  předojování  či  nedostatečné  vydojování, 
přítomnost patogenních zárodků na povrchu mléčné žlázy. Tyto zárodky se dostávají 
na  mléčnou  žlázu  z infikované  podestýlky,  z rukou  dojičů  nebo  ze  strukových 
násadců. Odolnost mléčné žlázy klesá i při podchlazení mléčné žlázy, 

Patogeneze 
o Různí  původci  a  patogenní  zárodky  pronikají  do mléčné  žlázy  strukovým  kanálkem 

po/při dojení, v této době je ještě uvolněný. 
Symptomatologie 

o Struk  je  zarudlý,  teplý,  zduřelý  a  zvětšený.  Sekret mléčné  žlázy může být  s příměsí 
vloček a vodnatější, nebo má sekret vzhled sraženého mléka s příměsí vloček a krve. 
Čím větší je zánět, tím víc je sekret krvavější s větším množstvím příměsí (hnisavých) 
vloček a zapáchající. 

 
 
 
 
 
 
 

Provádění NK testu  
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Diagnóza 
o Stanoví se na základě klinického a laboratorního vyšetření. 

Terapie 
o Podávají se intramamární antibiotika. 
o Provádí se stájové testy tzv. NK testy – ten nepřímo udává počet somatických buněk 

v mléce.  Prvně  se  odstříknou  první  střiky  a  poté  se  smíchá  reagens  s mlékem  na 
paletce. Počet buněk sráží stupeň viskozity, kyselost udává barva. 

Prevence 
o Správná  technologie  ustájení,  dodržování  zoohygieny,  dodržování  pracovního 

postupu u dojení, provádění sanitace dojících zařízení. 

 

ONEMOCNĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU 
ONEMOCNĚNÍ PAZNEHTŮ 

  Hlavní příčinou kulhání u skotu je postižení paznehtů a kůže, která k nim přiléhá. Představuje 
asi 90% onemocnění pohybového aparátu. 

Etiologie 
o Onemocnění paznehtů  jsou multifaktoriální záležitosti. Uplatňují se zde vlivy vnější  i 

vnitřní. 
 Vlivy  vnější  jsou  chovatelem  snadněji  ovlivnitelné.  Patří  sem  např. 

technologie ustájení, zoohygienické podmínky v chovu, kvalita výživy, úroveň 
ošetřovatelské péče. 

 Vlivy vnitřní – chované plemeno, věk zvířete, nepravidelné postoje, genetické 
predispozice. 

o Původce Spherophorus necrophorus vyvolává hluboké nekrózy kůže a hlubších tkání.  
‐ Mezi onemocnění paznehtů se řadí např. 

o Rusterholzův vřed – vzniká v místě, kde  se upíná  šlacha ohýbače. Pokud  je  správně 
prováděna úprava paznehtů, neměl by se často vyskytovat. 

o Vřed špičky paznehtu – špička paznehtní kosti tlačí na škáru paznehtní, která leží pod 
ní. K tomuto dochází u nové hrubé podlahy ve stáji. 

o Dvojitý nášlap –  je  to důsledek špatně spojených  částí rohoviny, vzniká většinou při 
problémech s krmnou dávkou, může vzniknout až dvojitý pazneht. 

o Tylom – je tvorba tvrdé kůže v mezipaznehtí. Vzniká nejčastěji při špatném ošetřování 
mezipaznehtní kůže. 

o Dermatitis  interdigitalis  –  kůže  v mezipaznehtí  je  zanícená  a  je  potřená  páchnoucí 
mazlavou  hmotou,  vzniká  v důsledku  špatné  hygieny  prostředí  a  nedůkladným 
vyčištěním mezipaznehtí. 

o Dermatitis digitalis – vzniká  špatnou  zoohygienou,  stresem nebo poškozením kůže. 
Její prevencí jsou pravidelné koupele paznehtů. 

Symptomatologie 
o Samozřejmě nejviditelnějším příznakem  je  to,  že  zvíře kulhá nebo  se nechce vůbec 

pohybovat. Jako dalším příznakem může být ztráta živé hmotnosti, u dojnic může  
o dojít k vymizení říje, dochází i k poklesu nadojeného mléka. 

Terapie 
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o K léčbě  na  onemocnění  paznehtů  se  po  očištění  paznehtu  a  ořezání  znecitlivěné 
tkáně používají různé speciálně mastě, které jsou vhodné v kombinaci s antibiotiky. 

Prevence 
o Úprava  paznehtů  (obnova  přirozeného  tvaru,  zajištění  rovnoměrného  zatěžování), 

tato úprava by se měla provádět 2x ročně v intervalu cca 6 měsíců. Dále by se měli 
preventivně provádět koupele končetin, které pomáhají odstraňovat nečistoty a látky 
působí  jako  dezinfekční  prostředky,  tyto  koupele  by  se  měli  provádět  3  dny 
v intervalu 4 týdnů. 

 

 
Tylom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dermatitis interdigitalis  
 
 
 

 
 
 

http://www.lely.com/de/tipps‐fur‐ihren‐
hof/klauenkrankheiten 
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PORUCHY CHOVÁNÍ 
 
ETIOPATIE SKOTU 
 Jsou  to  poruchy  chování,  které  mají  různé  klinické  syndromy.  Je  to  výsledek  nežádoucí 
domestifikace a člověk je odpovědný za tento vznik. 

Etiopatogeneze 
o Příčinou  jsou  3  faktory:  druhový,  genetický  a  individuální.  U  skonu  dochází  ke 

zlozvykům,  jako  je vzájemné olizování, skákavý syndrom, hraní s jazykem a vysávání 
mléka.  U některé formy etiopatie je prokazována plemenná predispozice.  Nejčastěji 
však etiopatie má  individuální charakter, který  je bezprostředně vázán na prostředí, 
ve kterém je zvíře odchováváno. 

o Syndrom vzájemného ocucávání a olizování telat – je z nejčastějších etiopatie. Telata 
mají mohutný sací reflex. Od krávy pijí 5‐7 minut, zatímco při pití z nádoby sají jen 2 
minuty. Při pití z lahve  je  tedy sací  reflex  jen nastartován a  jeho pozdější doznívání 
není  uspokojeno  a  vyvíjí  se  tedy  špatným  směrem.  Tento  zlozvyk  se může  rychle 
rozvíjet i při hravosti telat, a jejich vzájemného napodobování se. 

o Syndrom hraní s jazykem – je rozšířen u všech kategorií skotu. 
o Syndrom  vysávání  –  tento  zlozvyk může být  přiveden  již  z mládí  (ocucávání  telat), 

nebo je vyskytuje často ve volném ustájení v omezeném prostoru. 
o Skákavý  syndrom – objevuje  se volných ustájeních, kde  jedno  zvíře  tento  syndrom 

vyvolá u ostatních. Důvodem můžou být nestabilní skupiny zvířat, velká hustota zvířat 
nebo psychická traumatizace. 

Symptomatologie 
o Při  zlozvycích  zvířata  přijímají  méně  krmiva,  mají  chronické  tympanie  nebo  jsou 

zpomalení  v růstu. U  ocucávání  a  olizování  lze  zpozorovat  ocucávání  různých  částí 
těla, ale i okolních stěn. Při hraní jazykem zvířata dělají krouživé pohyby jazykem a lze 
slyšet  i  mlaskání.  Při  vysávání  mléka  si  zvířata  vzájemné  vysávají  mléko  a  při 
skákavém syndromu je skákavé zvíře napadáno jinými zvířaty až do vysílení. 

Terapie 
o Krávy, které se vysávají, těm se chirurgicky nasazují nosní kroužky, která zabraňují 

dalšímu vysávání mléka. 
Prevence 

o Zavčas oddělit zvířata, u kterých se zlozvyk objevil a volit takovou technologii chovu 
telat, aby se syndrom ocucávání nemohl vzájemně rozvinout. 

 
Olizující se telata  
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Hraní s jazykem 



 
 
 
 

Kráva s nosním kroužkem tzv. cucalka

 
 
 
 

PORUCHY METABOLISMU 
 

KETÓZA 

  Je  to onemocnění, při kterém se hromadí ketolátky v krvi, v moči a v mléku. Vyskytuje se u 
vysokobřezích dojnic. 

Etiologie 
o Hlavní  příčinou  bývají  chyby  v krmení,  kde  buď  mají  dojnice  nedostatek,  nebo 

přebytek bílkovin a glycidů, nebo nastala porucha mezi příjmem a výdejem glukózy. 
Patogeneze 

o Při krmení vysoko‐koncentrovaných bílkovinných krmiv při nedostatku glycidů vzniká 
porucha  trávicího  ústrojí  v bachoru,  kde  následně  vymizí  bakterie  a  v bachoru  se 
nahromadí  amoniak.  Při  nedostatku  glycidů  v bachoru  dochází  k hypoglykémii. 
Metabolizovaný tuk a bílkoviny se přemění v ketolátky, které se hromadí ve vnitřním 
prostředí a  jsou vylučovány vzduchem, kůží, močí a mlékem. Především také působí 
velice toxicky na játra. 

Symptomatologie 
o Jako první příznak  lze zpozorovat sníženou chuť ke krmivu,  lízavku, výkaly mají tužší 

konzistenci  a  jsou  potažené  hleny  –  později  se  objeví  průjem.  Ve  stáji  jde  cítit 
acetonový zápach vydechovaného vzduchu, močí i mléka. Krajina jater je citlivější na 
tlak, játra jsou zvětšená a sliznice jsou bledé. 

o Při nervové formě dojnice postihují křečové záchvaty, skřípají zuby, následně ulehnou 
s nataženými končetinami od sebe a uhynou. 

Diagnóza 
o Určuje se pomocí klinických příznaků, laboratorního vyšetření krve, moči a mléka. 

Terapie 
o Nejdříve je nutné změnit krmnou dávku a to krmivo s dostatečně lehce stravitelnými 

glycidy. Dále se aplikuje glukóza a hormonální přípravky (glukokortikoidy). 
Prevence 

o U  gravidních  krav  je  nutné  dodržovat  správnou  krmnou  dávku  a  preventivně 
vyšetřovat moč vysokobřezích dojnic. 
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POPORODNÍ OBRNA 

  Akutní  bezhorečnaté  onemocnění  vysokoprodukčních  dojnic,  které  postupně  uléhají  a 
ztrácejí vědomí. Vyskytuje se ihned po porodu, nebo během tří dnů po porodu. 

Etiologie 
o Poporodní  obrna  vzniká  u  starších  krav,  které  jsou  při  zaprahnutí  překrmovány 

vápníkem, nebo u krav, které mají vápníku nedostatek. 
Patogeneze 

o Kolostrem je vylučováno velké množství vápníku a fosforu, po zaprahnutí je nárok na 
jejich  potřebu mnohem  vyšší. U  starších  krav  při  laktaci  dochází  k hypokalcémii  (k 
nedostatku  vápníku),  protože  výdej  těchto  látek  je  vyšší  než  příjem. U  krav,  které 
v období  zaprahnutí  mají  zvýšený  příjem  vápníku,  dochází  k poklesu  funkce 
parathormonu  ‐ hormonu příštítných  tělísek.  Jeho nedostatečná  funkce  je výsledek 
hypokalcémie,  protože  parathormon  je  důležitý  pro  homeostázu  vápníku.  Kromě 
snížení vápníku dochází  i ke  změnám v obsahu hořčíku,  sodíku a draslíku v krvi. Při 
narušení poměru těchto minerálních látek dochází k poruše CNS. 

 
Symptomatologie 

o U  dojnic  se  náhle  vyskytne  nechutenství  a  celková  slabost.  Potácí  se,  ulehají,  jsou 
apatické. Postupně vzniká paréza pánevních končetin, která postupuje až k hlavě, kde 
zvíře  pak  ztrácí  vědomí  a  upadá  do  kómatu.  V kómatu  paréza  vymizí,  končetiny 
zůstanou chladné. Při ulehnutí leží zvířata na hrudi s podloženými končetinami, hlavu 
mají nataženou dopředu. Při hlubších  symptomech kráva  stáčí hlavu k hrudníku,  již 
leží  na  boku  a  končetiny  má  odtažené  od  těla.  Tlamu  mají  pootevřenou,  jazyk 
vyčnívá,  oči  jsou  přivřené,  motorická  činnost  bachoru  je  pozastavena  a  nastává 
tympanie. Tělesná  teplota postupně klesá pod  fyziologickou hranici, puls  je  slabý a 
nepravidelný, dýchání je zpomalené. 

Diagnóza 
o Určí se podle typické polohy, ztrátě vědomí a podle vyšetření minerálních látek v krvi. 

Terapie 
o Aplikují se kalciové preparáty s glukózou a vitamín D. 

Prevence 
o Dojnice  v období  zaprahování  nepřekrmovat  vápníkem,  ale  podávat  jim  dávku 

vápníku tak akorát (ani málo, ani moc) a před porodem aplikovat vitamín D. 

 

KŘIVICE 

  Onemocnění  skeletu  mladých  zvířat.  Vzniká  při  poruše  metabolismu  vápníku,  fosforu  a 
vitamínu D. 

Etiologie 
o Onemocnění  se  vyskytuje  u  zvířat,  která  nemají  dostatečný  přísun  kosťotvorných 

minerálních  látek  (vápník,  fosfor  a  vitamín  D). Může  také  vzniknout  při  porušení 
poměru mezi vápníkem a fosforem současně při nedostatku vitamínu D. 

Patogeneze 
o Při nedostatku, nebo při narušeném poměru vápníku a fosforu je narušený osifikační 

proces. Celkový objem kostí je sice zachován, ale vzniká nepoměr mezi organickou a 
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neorganickou  hmotou  kostí.  Může  docházet  až  k úplnému  zastavení  růstu  kostí, 
dlouhé kosti můžou zhrubnout, kosti jsou měkké a působící tlakem se zkřiví. 

Symptomatologie 
o Zpočátku  je  zpozorováno  zaostávání  v růstu.  Dále  je  zpozorováno  nechutenství, 

olizování  stěn,  napájecích  žlabů.  V důsledku  snížení  hladiny  vápníků  v krvi  může 
nastat hypokalcinemická tetanie   křeče. Dále se zvířata neochotně pohybují, těžce 
vstávají. Při deformaci páteře dochází ke skolióze,  lordóze nebo kyfóze. Klouby  jsou 
opuchlé a bolestivé. 

Diagnóza 
o Důležité je zjistit obsah minerální látek pro růst kostí a vitamínu D v krmivu. Při vývinu 

klinických příznaků, je diagnóza lehce určitelná.  
Terapie 

o Léčba je úspěšná pouze u těch zvířat, u kterých ještě nejsou vyvinuté deformace kostí 
a kloubů.  Telatům dodáváme do krmiva zelené krmivo a luční seno (jsou bohaté na 
vápník), býkům dodáváme otruby  (mají vysoký obsah  fosforu) a minerální  směs  ze 
zvýšeným  poměrem  fosforu.  Při  léčbě  rachitidy  z důvodu  nedostatku  vápníku 
podáváme uhličitan vápenatý. Při křečích podáváme roztok Calcium gluconicum. 

 
 

Prevence 
o Spočívá  ve  správné  výživě,  především  pokud  jde  o  poměr  vápníku  a  fosforu  a 

vitamínu D. Také je nutné zajistit dobré zoohygienické podmínky, především dostatek 
světla (na čerpání vitamínu D). 

 

MĚKNUTÍ KOSTÍ 

  Měknutí kostí neboli osteomalacie  je onemocnění kostry dospělých zvířat, ke které dochází 
při poruše metabolismu fosforu a vápníku. 

Etiologie 
o Onemocnění postihuje především gravidní skot. Vyskytuje se nejčastěji na  jaře a na 

podzim.  Při přechodu na zelené krmivo se opět hladina vápníku a fosforu zvýší. 
o Hlavní příčinou za vznik onemocnění je nedostatek vápníku a fosforu v krmné dávce. 

To se vyskytuje například při nadměrném a  jednostranném podávání  řepných  listů, 
kyselého  sena  a brambor  ke  krmivu. Důležitý  je  i  vitamín D  a A,  který  se  v těchto 
uvedených rostlinách nevyskytuje.   Také když je kráva v období tzv. na sucho, tak je 
obsah vápníku a fosforu nižší v krevní plazmě, po otelení se pak  jejich hodnoty zase 
zvýší. U gravidních krav  se většina vápníku,  fosforu a vitamínu D ukládá v plodě, a 
když nedostávají krmivo obohacené těmito prvky, odbourávají je z kostních zásob. 

Patogeneze 
o Při dlouhodobém nedostatku vápníku, fosforu a vitamínu D se z kostní tkáně uvolňují 

a kosti ztrácí pevnost a lehko se lámou. 
Symptomatologie 

o U zvířat je onemocnění rozpoznatelné až po pár týdnech či měsících. Začíná se u nich 
objevovat  lízavka,  chudnou  a  snižuje  se  dojivost.  Charakteristickým  příznakem  je 
bolestivost kostí – zvířata se nerada pohybují, když už stojí tak přešlapují z nohy na 
nohu, při dlouhodobém ležení vznikají proleženiny. 

Diagnóza 
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o Udělá se rozbor krmné dávky, případně biochemické vyšetření krevního séra. 
Terapie 

o Zvíře  lze  uzdravit  jen  v  počátečním  stádiu  onemocnění.    Je  třeba  upravit  krmnou 
dávku, podáváme vápníkové soli, do svalu  lze aplikovat kalcium a podávají se různé 
vitamínové  preparáty.  Ležící  zvířata  je  nutné  přemístit  na  měkkou  podestýlku  a 
několikrát za den je obrátit, sluneční svit působí příznivě na jejich uzdravení. 

Prevence 
o Osteomalácii  lze předejít správnou krmnou dávkou  (kde se nachází dostatek rostlin, 

které  obsahují  vápník,  fosfor  a  vitamín D). Dojnicím  s vysokou  produkcí  se můžou 
preventivně podávat minerální krmné přísady a vitamínové preparáty. 

 

TRÁVOVÁ TETANIE 

  Je onemocnění, u kterého dochází ke křečím v důsledku nedostatku hořčíku. 

Etiologie 
o Jako  hlavní  příčina  většinou  bývá  náhlý  přechod  na  zelené  krmivo,  které  je  buď 

bohaté  na  bílkoviny  (zvyšuje  se  obsah  draslíku),  nebo  na  pastvě  která  je  velice 
přihnojována dusíkatými a draselnými hnojivy. 

Patogeneze 
o Snížená  hodnota  hořčíku  bývá  vyvolána  zvýšeným  obsahem  draslíku  v krvi,  čímž 

dochází ke svalové a nervové dráždivosti. 
o Rozlišujeme 2 formy trávové tetanie: 

 Akutní  forma – hladina hořčíku  klesá  velice  rychle během několika hodin – 
dní. Vzniká u dojnic, které přechází ze stájového krmiva na pastvu. 

 Chronická forma – kde je snížení hořčíku postupné a vzniká, když se zvířatům 
ve stáji přidává do krmiva zelené krmivo. 

Symptomatologie 
o Zpočátku lze u dojnic zpozorovat nechutenství, mají sníženou dojivost, těžce vstávají, 

při chůzi se potácí, skřípou zuby, svalstvo krku mají napnuté. 
o Při  těžší  akutní  formě  se objevují  především  nervové  příznaky,  při  chůzi  se  potácí, 

zvířata  náhle  padají  k zemi  –  kde  mají  nohy  natažené  od  sebe  a  vytváří  plovací 
pohyby, naráží do okolních předmětů a mají vyvalené oční bulvy. 

o Při chronické formě zvířata velice hubnou a občas mají potácivou chůzi. 
Diagnóza 

o Především  se  opírá  o  klinické  příznaky  a  udělá  se  biochemické  vyšetření  krevního 
séra. 

Terapie 
o Nemocné zvíře se uzavře do stáje, aplikují se mu roztoky vápníku a hořčíku. 

Prevence 
o Zvířata pomalu navykat ze stáje na pastvu a to např. tak, že ráno se jim dá sušší dávka 

krmiva a pak jdou na pastvu, den po dni se doba pasení prodlužuje. 
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METABOLICKÁ ACIDÓZA 

  Metabolická  acidóza  se  často  vyskytuje  při  hladovění  a  ketóze.  Při  onemocnění  ledvin  se 
zadržují  odpadní  dusíkaté  látky,  dochází  k dehydrataci  a  k zastavení  vylučování  fosfátů,  síranů  a 
organických kyselin. pH krve klesá pod 7,38. 

Etiologie 
o Nejčastěji  vzniká  při  nadměrném  zkrmování  lehce  stravitelnými  glycidy  (melasa, 

cukrová  řepa,  řepný  list,…).  K acidóze může dojít  i  při  rozpadu  bílkovin následkem 
nedostatečné činnosti bachorové mikroflóry a při silném průjmu. 

Patogeneze 
o Při velkém příjmu  lehkostravitelných glycidech se mění mikrobiální složení bachoru, 

kde  se  zpočátku  rozmnožují  koky  a  následně  laktobacily.  Když  začnou  převládat 
laktobacily, začne stoupat i koncentrace kyseliny mléčné. Kyselina se začne hromadit 
i ve vnitřním prostředí a současně dochází k poklesu pH krve. 

Symptomatologie 
o Při  kompenzované  acidóze  zvířata  trpí nechutenstvím  a  sníženou  činností bachoru. 

Mají často průjem, u dojnic  je snížené množství nadojeného mléka, telata se  líhnou 
se slabou imunitou a je u nich zvýšená mortalita. 

o Při dekompenzované acidóze, která se moc nevyskytuje, dochází k akutní a perakutní 
fázi.  Při  akutní  fázi  zvíře  náhle  odmítá  krmivo,  objevuje  se  žlutozelený  vodnatý 
průjem, peristaltika střev je zastavena. Postupně jsou zvířata dehydratována, skřípají 
zuby a při celkové slabosti ulehají. Při perakutní fázi zvířata rychle ulehnou, přejdou 
do kómatu a bez ošetření do 12 hodin uhynou. 

Diagnóza 
o Stanoví se na základě složení krmené dávky, vyšetření krevného obsahu, krvi a moči. 

 
Terapie 

o Začne  se  ihned  podávat  krmivo,  které  je  bohaté  na  vlákninu  (seno,  sláma),  při 
dekompenzované  acidóze  je  možné  aplikovat  rozpustné  soli  vápníku,  vitamín  B1 
(thiamin) a lze promýt předžaludky vlažnou vodou. 

Prevence 
o Při zkrmování siláží je nutné dbát na to, aby se nepodávala siláž s vysokým obsahem 

kyseliny máslové a přiměřeně dávkovat krmiva bohaté na lehko stravitelné glycidy. 

 

METABOLICKÁ ALKALÓZA 

  Alkalózy se nevyskytují tak často jako acidózy. pH krve je zvýšené nad 7,44. 

Etiologie 
o Alkalóza  se  většinou  vyskytuje po  zkrmování  velkých dávek minerálních  alkalických 

přísad (uhličitan vápenatý), a při používání uhličitanu amonného. 
Patogeneze 

o Při nadměrném množství amoniaku vzniká v bachoru alkalický bachorový obsah. Po 
vstřebání  čpavku  dochází  k intoxikaci.  Při  zvýšené  alkalóze  dochází  v bachoru 
k hnilobným procesům. Po alkalizaci bachorového prostředí a po vstřebání do krve se 
zvýší pH krve. 
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Symptomatologie 
o Alkalóza  se  projevuje  tetanickými  křečemi,  třesem  svalstva.  Zvířata mají  zrychlený 

pulz, padají na zem, leží s nataženýma nohama a nadměrně sliní. 
Diagnóza 

o Určuje se na základě klinických příznaků, odběru bachorového obsahu a moči. 
Terapie 

o Bachor  se  okyselí  ředěnými  kyselinami,  promyjí  se  předžaludky  a  upraví  se  krmná 
dávka. 

Prevence 
o Je  nutné  dodržovat  zásady  podávání  močoviny  a  jiných  látek  a  dbát  na  kvalitní 

krmnou dávku. 

 
INTOXIKACE 

OTRAVA RTUTÍ 

  Vyskytuje se nejčastěji u telat, která jsou na rtuť velice citlivá.  

Etiologie 
o K otravám  dochází  při  zkrmování  šrotů  a  směsí  z  mořených  osiv  organickými 

sloučeninami rtuti. 
Patogeneze 

o Rozpouštěná rtuť  je rychle resorbována a ukládá se v tkáních  jater a  ledvin. Snadno 
proniká  také přes placentu do plodu a narušuje  jeho břišní orgány. Soli  rtuti velice 
leptají a poškozují sliznice dutiny ústní a celkově trávicí trakt, kde vznikají krváceniny 
a degenerace orgánů. Z organismu je rtuť vylučována velice pomalu. 

Symptomatologie 
o Při  akutní  formě  otravy  zvířata  nadměrně  sliní, mají  krvavý  průjem,  těžké  záněty 

žaludku  a  střev,  koliky  a  jsou  apatická.  Teplotu mají  zvýšenou  a  srdeční  frekvenci 
zrychlenou.    Některá  zvířata mohou  oslepnout,  dochází  k úplnému  ochrnutí  svalů 
pánevních končetin. A velice rychle dochází k exitu. 

o Při chronické  formě otravy, dochází až po 2‐4  týdnech k příznakům,  jako že zvýšení 
teploty,  salivace,  nechutenství,  zvířata  těžce  polykají,  hubnou,  chvějí  se  po  celém 
těle,  ulehávají.  Jako  typický  příznak  při  chronické  formě  otravy  je  výrazný  kašel, 
alopecie  v okolí  konečníku  a  vulvy.  Sliznice  jsou  anemické,  vznikají  krváceniny  na 
spojivce, sliznici ústní, nosní,…) 

Diagnóza 
o Stanovuje se pomocí klinického obrazu a potvrdí se průkazem rtuti v ledvinách. 

Terapie   
o Odstraníme  příčinu,  z které  onemocnění  vzniklo  a  okamžitě  aplikujeme  antidotum 

(inaktivují, nebo ruší toxický účinek). 
Prevence 

o Nesmí být zkrmovány šroty ze zamořeného osiva a nesmí být používána léčiva, která 
obsahují rtuť. 
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OTRAVA OLOVEM 

  K otravě olovem dochází po olízání olovnatých barev. Vyskytuje se zřídka. 

Etiologie 
o Otrava vzniká po orálním příjmu olova. Zdroj  jsou olovnaté barvy, které se používají 

k nátěrům  boxů  a  klecí,  vyhozené  plechovky,  olověné  destičky  z akumulátorů. 
K otravě  olovem  dochází  i  po  podání  kontaminovaných  rostlin,  u  kterých  byl 
prováděn postřik, který obsahoval olovo. Zvláště  telata  jsou velice citlivá na otravu 
olovem. 

Symptomatologie 
o Při akutní formě otravy zvířata narážejí hlavou do zdi, jsou osleplá, velmi sliní, potácí 

se, dostávají  svalové křeče, postupně dochází ke kolapsu a úhynu. Při  těžké akutní 
formě hynou zvířata bez příznaků, nebo při těžkých křečových záchvatech. 

o Při  subakutní  průběhu  jsou  zvířata  apatická, mají  vpadlé  oční  bulvy,  skřípají  zuby, 
nadměrně sliní, mají průjmy, jsou osleplá, trpí křečemi a následně uhynou. 

o U  chronického  průběhu  zvířata  mají  obstipaci  (zácpu),  trpí  nechutenstvím,  jsou 
malátní, vyhublá, obtížně se pohybují. 

Diagnóza 
o Určuje se hladina olova v krvi a obsah olova ve výkalech, játrech a ledvinách. 

Terapie 
o Při  léčbě  se požívá vápenatá  sůl Ca – EDTA, která  společně  s olovem  tvoří ve vodě 

rozpustný  komplex,  který  je  vylučován  ledvinami.  Některé  soli  se  také  používají 
k výplachům žaludku. 

Prevence 
o Zabránění přístupu zvířat k čerstvým nátěrům, u kterých byly použity olovnaté barvy. 

 

OTRAVA ORGANOFOSFÁTY 

  Tyto otravy vznikají po příjmu krmiva nebo vody, které byly kontaminovanými organickými 
sloučeninami fosforu. 

Etiologie 
o Organofosfáty  jsou  používány  jako  pesticidy,  nebo  jako  léčba  proti  ektoparazitům, 

nebo  jako  insekticidy  proti  škodlivému  hmyzu.  K otravám  organofosfáty  dochází 
především  z nedbalosti  personálu,  z nedodržování  předpisů  o  zacházení  s jedy. 
Zvířata se mohou otrávit perorálně rostlinami, u kterých byl prováděn postřik, nebo 
může dojít ke vstřebání kůží. 

Patogeneze 
o Látky,  které  jsou  obsaženy  v organofosfátech,  dráždí  synapse  a  parasympatická  a 

motorická  vlákna.  Také  může  dojít  ke  změnám  v CNS  a  v periferním  nervovém 
systému. 

Symptomatologie 
o Zvířata jsou neklidná, unavená, mírně sliní, mají průjmy a kolikové bolesti. Mají mírně 

vystouplé oční bulvy, svalové třesy, křeče. K úhynu dochází zastavením dechu. 
Diagnóza 

o Provádí  se podle klinických příznaků a  stanovuje  se obsah organofosfátů v trávicím 
ústrojí, v játrech a ledvinách. 
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Terapie 
o Podávají  se  intramuskulárně  vysoké  dávky  atropinu  (protijed).  Při  poruše  krevního 

oběhu  jsou podávány analeptika  (léky povzbuzující životní  funkce, zejména  činnosti 
mozku). 

Prevence 
o Při použití organofosfátových  insekticidů by měly být dodržovány předpisy o  jejich 

použití a skladování. V době kdy se provádí a byly provedeny postřiky, nesmějí zvířata 
být vyháněna na pastvu. Také se musí sledovat povětrnostní podmínky, kdy postřik 
může být kontaminován i na okolní plochy. 

 

MYKOTOXIKÓZY 

  Je  to  onemocnění,  které  je  způsobené  zkrmováním  krmiv,  které  jsou  kontaminovány 
plísňovými  toxiny. Metabolity  plísní  (mykotoxiny)  poškozují  organismus  a  vyvolávají  onemocnění. 
Píce, obilí a další substráty krmiv jsou při nevhodné konzervaci a skladování napadány plísněmi. Zvlášť 
rychle se plísně pomnožují ve vlhkém prostředí. 

  Původců mykotoxikóz  je  spousta a  jsou  zjišťovány  stále další a další. Mezi nejčastější patří 
skupina plísní Fusarium  (plísně polní, které  jsou přítomny v zrnu), plísně skupiny Aspergillus  (plísně 
tzv. skladištní, rostou a mohou produkovat mykotoxiny), plísně skupiny Penicillium, které mohou být 
polní i skladištní. 

  Onemocnění probíhá akutně nebo chronicky a  je vyvoláno do 7 dnů po pozření závadného 
krmiva.  Při  akutní  mykotoxikóze  se  vyskytuje  syndrom:  neurotoxický  (poškození  mozku), 
gastrointesticiální  (poškozující  žaludek  a  střeva),  hepatotoxický  (poškozující  játra),  hemoragický 
(krvácivost).  Při  chronické  mykotoxikóze  (objevuje  se  nejčastěji)  dochází  k opakovanému  příjmu 
středních dávek toxinů – dojnice mají sníženou užitkovost, dochází ke snížení reprodukční výkonnosti 
a k poruchám imunitního systému.  

  Jako prevence u mykotoxikóz je důležité dobře skladovat krmiva určená ke zkrmování. I když 
toxin  může  být  v krmivu,  i  přesto,  že  plíseň  nebyla  prokázána.  Kontaminace  v krmivu  není 
rovnoměrná, vzorky by se měli odebírat po menších vzorcích, z několikati částí. 

 
INFEKČNÍ NEMOCI ‐ VIROVÉ 

 

KRAVSKÉ NEŠTOVICE 

  Onemocnění,  které  se  vyskytuje  velice  vzácně.  Jsou přenosné  i  na  jiné druhy  zvířat  a  i na 
člověka. 

Etiologie 
o Původcem je specifický virus neštovic, který je velice podobný neštovicím lidským, je 

to DNA virus z čeledi Poxviridae – Variola vaccina. 
Symptomatologie 

o Inkubační  doba  je  3‐7  dní,  zvířata  jsou  malátná,  mají  sníženou  chuť  k žrádlu  a 
sníženou laktaci. Poté se na strucích a vemeni objeví vyrážka, jejíž pupence za 3 dny 
dorostou  velikosti  hrachu  a  obsahují  průhlednou  lymfu.  Puchýřky  jsou  většinou 
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načervenalé. Puchýřky zhnisají, zasychají a přemění se v krusty, které odpadnou a po 
nich zůstávají jizvy.  

o U samců se může objevit podobná vyrážka na šourku. 
Terapie 

o Je  nutné  zabránit  bakteriální  infekci,  např.  zvýšenou  hygienou,  používání 
antiseptických mastí. 

Prevence 
o Zabráněním  vyskytnutí  onemocnění  v chovu  docílíme  tím,  že  nemocné  zvíře 

izolujeme. Vakcinujeme ohrožená zvířata a dodržujeme hygienická opatření. 

 

INFEKČNÍ BOVINNÍ RHINOTRACHEITIDA = IBR 

  Závažné virové onemocnění, které se vyskytuje hromadně jako choroba dýchacího ústrojí. 

Etiologie 
o Původcem onemocnění  je DNA virus  z čeledi Herpesviridae,  je označovaný  jako  IBR 

virus  neboli  Herpesvirus  bovis.  Je  velice  identický  s původcem  I.  P.  V.  (infekční 
pustulární vulvovaginitida). Vnímavý je skot a divoce žijící přežvýkavci. 

Patogeneze 
o Virus  se  do  stáda  dostane  nejčastěji  infikovaným  zvířetem  (latentně  či  subklinicky 

nemocná zvířata). Býci mohou nemoc přenášet semenem. Při latentní formě se může 
virus aktivovat vlivem jiného infekční onemocnění, stresového faktoru, vakcinací atd. 
Infekce se může také šířit kontaminovanou podestýlkou, krmivem, předměty nebo  i 
člověkem  jakožto přenašečem.   Virus se nejčastěji vyskytuje ve sliznicích dýchacího 
aparátu, ve vulvě a vagíně, ve spojivce a občas i v zažívacím traktu. 

Symptomatologie 
o Toto onemocnění  se nejčastěji vyskytuje u  zvířat v 3‐7 měsíců věku, kde  se nejvíce 

vyskytují příznaky na respiratorním aparátu. Lze rozlišit 4 formy onemocnění: 
 Okulo respirační forma – zvířata mají vysokou horečku, kašlou, mají hlenovité 

a  později  hnisavé  výtoky  z nosu  a  trpí  zánětem  spojivek.  Pokud  u  zvířete 
přetrvává jen oční forma, poměrně rychle toto onemocnění překoná. 

 Vulvovaginální  forma  ‐   neboli  také označovaná  jako  samotné onemocnění 
IPV (infekční pustulární vulvovaginitida), vyskytuje se u dospělého skotu a to 
tím,  že  způsobuje  změny  na  samčích  a  samičích  pohlavních  orgánech.  Na 
sliznici vulvy a vaginy se nacházejí krváceniny, objevuje se  i výtok. Dále se u 
zvířat  může  objevit  zvýšená  teplota  a  ospalost.  U  březích  může  dojít 
k abortům. 

 Generalizovaná forma – objevuje se především u mláďat. U nich se objevuje 
malátnost, zvýšená teplota a slinivost, výtok z očí a nosu. Zároveň se objevují 
příznaky akutní pneumonie. 

 Nervová  forma  –  zde  dochází  k hnisavému  zánětu  na  mozku  a  plenách 
mozkových, probíhá nejčastěji u telat. 

Diagnóza 
o Těžce  se určuje diagnóza u  subklinické a  latentní  formy. Diagnóza  IBR  se vyznačuje 

akutním a rychlým průběhem příznaků kataru horních cest dýchacích. 
Terapie 

o Nemá moc velký význam, provádí se, pokud jde o léčbu příznaků. 
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Prevence 
o Nejúčinnější prevencí je vakcinace a zabránění zavlečení choroby do chovu. 

 

 

Hlenovitý výtok  

 

 

 

 

 

 

 
http://calfology.com/library/wiki/ibr 

 

ENZOOTICKÁ LEUKÓZA SKOTU 

  Virové  onemocnění,  které  se  projevuje  v konečném  stádiu  nádorovitým  bujením mízních 
uzlin, ale i jiných orgánů. Je přenosné na skot, ovce a kozy. 

Etiologie 
o Původcem onemocnění je RNA virus z čeledi Retroviridae, z rodu Oncovirus C. 

Epizootologie 
o Infekce  je přenášena přímým stykem s nemocnými zvířaty. Často se  infekce přenáší 

krvavými  zákroky  jako  je  tetování  zvířat,  odrohování,  odběry  krve  atd.,  nebo  ji 
přenáší i hmyz sající krev. Dalším zdrojem je i mlezivo či mléko od infikovaných krav. 

Patogeneze 
o Virus je po infekci již za 1‐2 týdny zjišťován ve slezině, v lymfocytech a plazmě. 
o Onemocnění má 3 fáze: 

 Sérologická fáze – nadměrné množství protilátek v mléce. 
 Hematologická fáze ‐  až po 2 letech je možné zjistit změny v bílém krevném 

obraze  a  to  buď  benigní  zvýšení  lymfocytů  (perzistující  lymfocytóza)  nebo 
chronickou lymfatickou leukémii. 

 Tumorózní  fáze  –  dochází  k nádorovitému  bujení  mízních  uzlin  a  jiných 
orgánů (játra, srdce, ledviny), tato forma trvá několik týdnů až měsíců a vždy 
končí exitem. 

Symptomatologie 
o Než  se  objeví  první  klinické  příznaky, může  uběhnout  několik  let.  Nejčastěji  jsou 

viditelné zvětšené mízní uzliny, které jsou bolestivé a tuhé. Dále mají zvířeta průjem, 
poruchu průchodnosti zažívacího traktu, poruchu jater, ledvin. Mohou se také objevit 
parézy. 

Diagnóza 
o Diagnóza  se  stanovuje  pomocí  klinického  vyšetření,  patologicko‐anatomického 

vyšetření, histologického, hematologického a sérologického vyšetření. 
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Terapie 
o Se neprovádí. 

Prevence 
o Ochrana  chovu  před  zavlečením  choroby  –  dělat  sérologické  vyšetření  u 

přesouvaných a kupovaných zvířat. 

Zvětšené lymfatické uzliny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fmv.utl.pt/atlas/linfoide/pages_us/
linf037_ing.htm 

 

 

SLIZNIČNÍ NEMOC SKOTU 

  Virová  diarrhoea  (BVD)  a  slizniční  nemoc  (MD)  jsou  dva  různé  klinické  projevy  tohoto 
virového onemocnění. 

Etiologie 
o Původcem  onemocnění  je  RNA  virus  z čeledi  Togaviridae,  rodu  Pestivirus,  který  je 

označovaný jako virus BVD – MD. K infekci jsou nejvnímavější zvířata ve 3‐6 měsících 
jejich věku. 

Patogeneze 
o K infekci  dochází  perorálně.  Inkubační  doba  je  několik  dnů.  Při  nástupu  infekce  se 

objevuje  leukopenie =  snížený počet  leukocytů. Na  sliznici dutiny ústní  se vyskytují 
eroze, které jsou pokryty nekrotizovaným epitelem. 

Symptomatologie 
o Onemocnění  se může  vyskytovat  v perakutní,  akutní  nebo  chronické  formě.  Těžce 

postižená  zvířata  mají  vysokou  teplotu  a  leukopenii.  Dále  postižená  zvířata  trpí 
depresí, mají průjem,  jsou dehydratovaná, nadměrně sliní, mají překrvené sliznice a 
tvoří  se  jim  eroze  a  vředy  v dutině  ústní  a  u  březích  zvířat  dochází  k abortům. Ve 
výkalech je možné najít příměsi krve. 

Diagnóza 
o Stanovuje se dle klinických příznaků (nález erozí) a laboratorního vyšetření. 
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Terapie 
o Neléčí se nemoc jako taková, ale léčí se jednotlivé její příznaky. 

Prevence 
o Důležitá  je ochrana chovů před zavlečením  tohoto onemocnění, proto se provádí u 

každého nově dovezeného zvířete sérologické vyšetření. 

 

SLINTAVKA A KULHAVKA = SLAK 

  Akutní,  vysoce  kontagiózní  virové  onemocnění  sudokopytníků,  které  je  charakteristické 
tvorbou aft na sliznicích a na kůži. 

Etiologie 
o Původcem onemocnění  je RNA virus, z čeledi Picornaviridae z rodu Aphtovirus. Virus 

je  velice  citlivý  na  vysoké  teploty,  vysušení,  sluneční  paprsky  a  na  změny  pH.  Je 
odolný  při  nízkých  teplotách,  vlhku  a  temnu.  Virus  se  vylučuje mlékem,  slinami, 
lymfou  a  stěnami  aft,  močí,  trusem,  semenem,  slzami,  plodovými  obaly  a 
vydechovaným vzduchem. 

o Virus se vyskytuje ve více typech 
 V Evropě se vyskytují typy O, A, C 
 V Jižní Americe se vyskytují typy O, A, C 
 V Africe se vyskytují typy O, A, C, SAT 1, 2, 3 
 V Asii se vyskytují typy O, A, C, Asia1 

Patogeneze 
o K infekci dochází  anaerobně  i  alimentární  cestou přes mízní uzliny  vniká do  krve  a 

dále do ostatních tkání. Na neosrstěných částech se rychle množí a vznikají afty, které 
praskají, pokud nedojde k další infekci, tak se hojí. 

Symptomatologie 
o Inkubační doba je 2‐7 dnů. U zvířat lze zpozorovat zvýšenou teplotu. Na sliznici dutiny 

ústní a na kůži mulce (jazyk, bezzubý okraj horní čelisti, vnitřní strany pysků, dásně, 
nozdry)  se  začnou  objevovat  afty,  proto  zvířata  přestávají  přijímat  potravu  a 
nadměrně začínají slinit. Afty potom popraskají, vytvoří bolestivé eroze a potom se 
začnou  hojit.  Afty  se  mohou  začít  tvořit  i  na  končetinách  (korunkový  okraj, 
mezipaznehtí),  ale  i  na mléčné  žláze.  Proto  zvířata  přešlapují,  kopou,  uléhají,  zde 
prasklé afty se déle hojí. 

 
Nadměrně slinící kráva 

Prasklý puchýř  
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Diagnóza 

o Stanovuje  se  na  základě  klinických  příznaků,  na  výsledku  epizootologického  a 
laboratorního vyšetření. 

Terapie 
o Se neprovádí. 

Prevence 
o Ochrana  chovu  před  zavlečením  této  nemoci,  provádí  se  vakcinace,  a  pokud  se 

v některé zemi tato nemoc vyskytne,  ihned se zakáže z této země převážet zvířata a 
suroviny živočišného původu. Pokud se nákaza vyskytne v některé blízké zemi,  jsou 
zpracovány pohotovostní plány.  

o Pokud onemocnění vypukne, uzavírá se obec, zřizují se ochranná pásma, ve kterých 
se provádí stálý veterinární dozor. V obci, kde se nákaza vyskytuje, je zakázán pohyb 
zvířat, a zabrání se rozšíření viru z ohniska a z obce. 

 

INFEKČNÍ NEMOCI ‐ PRIONOVÉ 
BOVINNÍ SPONGIFORMNÍ ENCEFALOPATIE – BSE 

  Je to neurodegenerativní onemocnění skotu, které se projevuje změnou chování a poruchou 
koordinace pohybu, vždy končí smrtí. BSE  je mnohdy označována  jako  ,,nemoc šílených krav“. Také 
patří  do  složky  přenosných  spongiformních  encefalopatií  společně  se  scrapií  u  ovcí,  norků  a 
Creutzfeldt‐Jakobovou chorobou u lidí a kuru. 

Etiologie 
o Za  původce  se  považují  priony  –  což  jsou  infekční  agens  se  zvláštními molekulární 

strukturou. Priony od virů se  liší tím, že nevyvolávají  imunitu a v infekčních částicích 
nebyla zjištěna žádná nukleová kyselina.  Jedinou  jejich známou složkou  je prionový 
protein. Priony jsou vysoce rezistentní k různým dezinfekcím a sterilizacím. 

 
 
Patogeneze 

o K nakažení dochází perorální cestou. Prion proteinu se tvoří v mozku u všech savců, 
ale  je odbouráván proteinázou K. Prion proteinu  je rezistentní k proteázám, a proto 
dochází k jeho hromadění a následně k degeneraci nervových buněk a  tvorbě  fibril. 
V biologických pokusech bylo prokázáno,  že  infekční agens  se nachází  jen v mozku, 
prodloužené míše a v úrovni 1. až 2. krčního obratle. 

o Zdrojem  nákazy  byla  masokostní  moučka  (která  obsahovala  infekční  materiál 
z uhynulých ovcí), která se podávala ke zkrmování. 

o BSE neonemocní celé stádo, ale jen pár kusů. 
Symptomatologie 

o Inkubační doba  je velice dlouhá, většinou 2‐8  let. Začátek onemocnění se projevuje 
změnou chování zvířete. Postižení jedinci jsou neklidní a hodně lekavý, napadají jiná 
zvířata,  stojí  se  skloněnou  hlavou.    Dále  dochází  k poruše  koordinace  pohybu, 
k slabosti zadních končetin, našlapují zvysoka. Také dochází ke snížení živé hmotnosti 
a  k poklesu  dojivosti.  Při  konci  onemocnění mají  zvířata  slabé  i  přední  končetiny, 
ulehají, těžce vstávají a následuje smrt. 
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Diagnóza 

o Určí  se  na  základě  klinických  příznaků,  anamnézy  a  epizootologie.  Pro  stanovení 
diagnózy  se při histopalogickém  vyšetření nachází  vakuolární degenerace neuronů, 
nebo u elektronového mikroskopu se nachází fibrily. 

Prevence 
o Ochrana před zavlečením do chovu a na území státu. Nemocné zvíře se musí  ihned 

utratit a zlikvidovat (spálení, zakopání). K diagnostice tohoto případu jsou vyčleněny 
specializované laboratoře. 

 

INFEKČNÍ NEMOCI ‐ BAKTERIÁLNÍ 
ANTRAX = SNĚT SLEZINNÁ  

  Je  nakažlivé  bakteriální  onemocnění  domácích  býložravců,  u  kterých  probíhá  jako  akutní 
smrtící sepse. Je přenosný na člověka. 

Etiologie 
o Původcem onemocnění  je Bacillus anthracis – grampozitivní  tyčinka,  její  spóry  jsou 

schopné  v prostředí  přežít  až  několik  let.  Skot  se  nakazí  alimentární  cestou, 
kontaminovanou  vodou  nebo  krmivem.  Zdrojem  sněti  jsou  buď  nesterilizované 
odpadní vody, nebo se vyskytuje tam, kde uhynulo zvíře na antrax. 

Patogeneze 
o Spóry  Bacillus  anthracis  vznikají  v infekčním  materiálu  za  přístupu  vzduchu.  Když 

spóry vyklíčí, mikroby z trávicího ústrojí proniknou do krevního oběhu, kde se rychle 
pomnoží a vyvolávají septikémii, která končí většinou úhynem zvířete. 

Symptomatologie 
o Inkubační  doba  je  2‐3  dny.  Antrax  probíhá  v perakutní  nebo  akutní  formě.  Při 

perakutní  formě  nejsou  viditelné  žádné  příznaky  a  zvíře  náhle  uhyne.  Při  akutní 
formě  jsou  zvířata  apatická,  trpí  nechutenstvím,  občas  jim  vytéká  krev  z tělních 
otvorů.  Později  dochází  k dušnosti  a  cyanóze  (namodralé  zbarvení  kůže  a  sliznic). 
Slezina je zvětšená. 

Diagnóza 
o Stanovuje  se  na  základě  klinických  příznaků,  patologicko‐anatomického  vyšetření  a 

potvrzuje se laboratorním vyšetřením (bakterioskopie, kultivace). 
 
 
 

Bacillus anthracis  
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Terapie 

o Na léčbu se podávají antibiotika ve vysokých dávkách. 
 

Prevence 
o V chovu, kde  se nákaza vyskytla,  se provádí vakcinace. Vyřadí  se podezřelé krmivo, 

dále  se  v chovu  provádí  dezinfekce  –  zejména  ve  stájích  a  všude  tam,  kde  by 
materiály mohly být kontaminovány sekrety a exkrety nemocných zvířat. 

 

SNĚT ŠELESTIVÁ 

  Nakažlivé  bakteriální  onemocnění,  které  je  charakteristické  šelestícími  otoky  v kosterní 
svalovině a v podkoží. 

Etiologie 
o Původcem  onemocnění  je  Clostridium  chauvei  –  grampozitivní  tyčinka.  Ve  vnějším 

prostředí  mohou  její  spóry  přežívat  několik  let.  Skot  se  nakazí  perorálně 
kontaminovanou vodou nebo krmivem. 

Patogeneze 
o Spóry v trávicím ústrojí vyklíčí, proniknou do krve a tou se dostávají do svalové tkáně, 

kde  vytvářejí  toxiny,  které  způsobují  zánětlivé  nekrotické  změny  s tvorbou  plynů. 
Toxiny způsobují horečnaté onemocnění a degeneraci parenchymatózních orgánů. 

Symptomatologie 
o Inkubační doba je 1‐5 dní. Zvířata uléhají, mají zvýšený trias a obtížně se pohybují. Na 

osvalených  místech  vznikají  bolestivé  a  horké,  později  chladné  šelestící  otoky. 
Celkově zdravotní stav je velice zhoršený a po poklesu teploty dochází k úhynu. 

Diagnóza 
o Stanovuje  se  na  základě  klinického,  patologicko‐  anatomického  a  laboratorního 

vyšetření. 
Terapie 

o Pokud  se onemocnění  zachytne  v počáteční  fázi, podávají  se  antibiotika. Později  je 
léčba neúspěšná. 

 
Prevence 

o Provádí se vakcinace před vyhnáním zvířat na pastvu. Nemocná zvířata se neporážejí.  

 

TETANUS 

  Nebo  také  strnutí  šíje  je  onemocnění,  které  vzniká  po  rané  infekci.  Je  charakteristické 
tonickou křečí příčně pruhovaného svalstva. 

Etiologie 
o Původcem  onemocnění  je  Clostridium  tetani  –  grampozitivní,  anaerobní  tyčinka, 

která má velmi odolné spóry. 
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Patogeneze 
o Spóry  proniknou  do  rány,  kde  se  při  anaerobních  podmínkách  množí  a  vytvoří 

tetanolyzin  (hemolitické  vlastnosti)  a  tetanospasmin  (afinita  k nervové  tkáni). 
Tetanospazmin  se  dostane  do  centra  motorických  nervů  a utlumí  aktivitu 
cholinesterázy,  tím pádem  se nahromadí acetylcholin, což má  za následek vyvolání 
otravy s příznaky tetanu. 

Symptomatologie 
o Tonické křeče začínají na hlavě žvýkacími svaly, tím pádem  je znemožněno přijímání 

krmiva. Dále  se  křeče  přesunou  na  svalstvo  hrudníku  a  předních  končetin.  Zvířata 
mají strnulý postoj, dech  je zrychlený. Křeče šíjového, hřbetního a ocasního svalstva 
způsobují napjatý postoj, ocas bývá zdvižený a nahnutý na  jednu stranu. Zvukové a 
světelné  podněty  vyvolávají  náhlé  křeče  všech  svalů.  Těsně  před  smrtí  dochází  ke 
zvýšení teploty. Smrt nastává při křeči bránice. 

Diagnóza 
o Stanovuje se na základě klinických příznaků. 

Terapie 
o Zahrnuje včasnou dezinfekci jakéhokoliv poranění, chirurgické ošetření hlubokých ran 

a aplikaci protitetanového séra. 
Prevence 

o Kde je častější výskyt tetanu, je vhodné provést imunizaci tetanovou vakcínou, která 
má účinek nejméně 1 rok. 

 

AKTINOMYKÓZA 

  Chronické  infekční onemocnění, které  je charakteristické tvorbou granulační tkáně. U skotu 
postihuje jazyk, slinné žlázy, čelisti a výjimečně i kůži. 

Etiologie 
o Původcem  onemocněn  je  Actinomyces  bovis,  který  postihuje  kostní  tkáň  (horní  a 

dolní  čelist)  a  také  Actinobacillus  lignieresi,  který  postihuje  měkké  tkáně  (mízní 
uzliny),  jazyk,  kůži  a  svalovinu.  Sekundárně  se  uplatňuje  Staphylococcus  aureus  a 
Corynebacterium pyogenes. 

Patogeneze 
o Do sliznice, která je poranění např. z hrubého krmiva, proniknou mikroorganismy do 

tkání. Z primárního  ložiska vzniknou aktinomykomy, které při sekundární mikroflóře 
zhnisají a prasknou  (provalí se) do vnějšího prostředí. Může docházet  i k poškození 
kostní tkáně. 

Symptomatologie 
o Při aktinomykóze dutiny ústní jsou viditelné uzly až velikosti lískového ořechu. Pokud 

je  postižen  jazyk,  tak  je  zduřený  a  objevuje  se  zvýšená  salivace,  nebo může  jazyk 
zcela  zatuhnout,  je  bolestivý  a  vyčnívá  z tlamy.  Při  postižení  čelisti,  bývá  čelist 
zvětšená a na povrchu se utvoří píštěle s výtokem hnisu. V mízních uzlinách se tvoří 
uzly,  ze  kterých  vytéká  smetanovitý  hnis.  Při  postižení  hrtanu,  hltanu  nebo 
průdušnice je ztížené polykání a dýchání. 

Diagnóza 
o Stanoví se na základě klinického vyšetření a potvrdí se histologicky. 
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Terapie 
o Aplikují se antibiotika, též lze provádět obstřik s jodovými preparáty a nejlepší léčbou 

je chirurgický zákrok. 
Prevence 

o Aby se zabránilo poranění  jazyka, a sliznice dutiny ústní  je  třeba správně podávat a 
upravovat krmivo. Postižená zvířata je nutné izolovat a léčit, nebo poslat na porážku. 

 

MYKOPLAZMATA 
  Mykoplazmata jsou nejmenší a nejjednodušší prokaryocyty. Mohou snadno měnit svůj tvar a 
procházejí  i  nejmenšími  filtry.  Nyní  existuje  přes  130  druhů  mykoplazmat.  U  lidí  a  zvířat 
mykoplazmata osidlují povrch sliznic, kde se chovají jako komenzálové či jako paraziti. Některé druhy 
vyvolávají samostatné infekce, některé spolupracují společně s jinými bakteriemi a viry. 

  U  skotu bylo  zatím popsáno 9 druhů Mycoplasma. Nejzávažnějším patogenem  je původce 
plicní nákazy skotu – Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC. 

 

PLICNÍ NÁKAZA SKOTU 

  Je  to  vysoce  nakažlivé  onemocnění  a  patří  do  velmi  nebezpečných  nákaz. Může  probíhat 
akutně  nebo  chronicky.  Dochází  ke  vzniku  pneumonie,  k zánětu  a  k ucpání  lymfatických  cév  a 
k zánětu pohrudnice. 

Etiologie 
o Původcem  je Mycoplasma mycoides  subsp. mycoides  SC. Mikroorganismus  je málo 

rezistentní ve vnějším prostředí. Během 5 hodin  je zničen  slunečními paprsky a při 
zahřívání nad 58°C je do 1 hodiny zničen. Ve zmražené tkáni může přežít až 1 rok. Lze 
dobře zničit běžnými dezinfekčními prostředky. 

o Zdrojem  onemocnění  jsou  nemocná  zvířata,  latentní  nosiči  (kteří  vylučují  původce 
sekrety i exkrety do vnějšího prostředí). 

Patogeneze 
o Původce  nákazy  do  organismu  proniká  aerogenní  cestou.  Rozmnoží  se  v plicních 

lobulech  a  vyvolává  fibrinózní  zánět.  Dále  produkuje  toxin  a  šíří  se  lymfatickými 
cestami  až  zasáhne  plicní  parenchym,  kde  vzniká  krupózní  zánět.  Také  vznikají 
nekrotické okrsky, které se opouzdřují. 

Symptomatologie 
o Inkubační  doba  je  několik  týdnů  až měsíců.  Onemocnění může  probíhat  v akutní, 

subakutní a chronické formě.  
o Při akutním průběhu mají  zvířata vysokou  teplotu,  suchý a bolestivý kašel, hlenito‐

hnisavý  výtok  z nozder a u březích dochází  k abortům.   Při  chronickém průběhu  je 
teplota mírně zvýšená, zvířata kašlou a ubývají na váze. 

 
Diagnóza 

o Sestavuje  se  na  základě  epizootologické  situace,  dle  klinických  příznaků  a 
patologicko‐anatomických  změn.  Při  sérologické  identifikaci  se  používají  různé 
metody, např. ELISA test, v poslední době jsou používány i testy PCR. 
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Prevence 
o Ochranná opatření před zavlečením nákazy do chovu a do státu. Je zakázáno dovážet 

zvířata a produkty ze zemí, kde se nákaza vyskytuje. I zvířata ze zoologických zahrad, 
musím být napřed v karanténě a důsledně vyšetřena. 

 

MYKÓZY 
TRICHOFYTÓZA = OPAR LYSIVÝ 

  Jedná  se o  kožní onemocnění,  které probíhá  s chronickým průběhem.  Je  často  zařazováno 
mezi dermatomykózy a také je přenosné na člověka. 

Etiologie 
o Původcem  je  druh  houby  Trichophyton  verrucosum.  K nakažení  dochází  nepřímým 

stykem  nemocného  zvířete  se  zdravým,  např.  při  společném  ustájení,  nebo  na 
pastvě. Různá stájová zařízení mohou také nákazu přenášet. 

o Ke vzniku onemocnění přispívá zvýšená vlhkost, nedostatečné větrání a osvětlení. 
Patogeneze 

o Původce  se  rozmnožuje  ve  zrohovatělých  vrstvách  pokožky  a  vniká  do  kožních 
folikulů,  kde  probíhají  zánětlivé  změny,  jako  jsou  mykotická  ložiska.  Což  jsou 
stroupky, na kterých je srst zježená a slepená.  

Symptomatologie 
o Na predilekčních místech (hlava, okolí očí, uší, rohů, na krku, lopatkách a bedrech) je 

kůže  zarudlá  a  později  se  tam  vytvoří  stroupky.  Chlupy  na  těchto  místech  jsou 
zježené  a  slepené.  Při  dalším  šířeným  chlupy  vypadávají  a  vzniká  olysalé  místo 
kruhovitého  tvaru. Uprostřed  ložiska  je šedožlutý šupinatý povlak, které pevně drží 
na podložce. Po stržení této vrstvy je krvácející povrch kůže. 

o Telata zaostávají v růstu, onemocnění může trvat až několik měsíců. 
Diagnóza 

o Stanoví se podle nalezeného klinického nálezu a laboratorního průkazu plísní. Spory a 
segmentovaná vlákna  lze prokázat mikroskopickým vyšetřením. Vzorky  se odebírají 
z okrajových míst  ložiska  vytržením  chlupu  i  s kořeny  a  se  šupinami  a  seškrabáním 
šupin a strupů až k živé kůži. 

 
 
 

Trichofytóza u skotu  
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Terapie 

o Je  velice obtížná. Postižená místa  se omyjí mazlavým mýdlem a odstraní  se  šupiny 
z napadených míst. Tyto ložiska pak lze natírat 10% salicylovou mastí. Povrch kůže na 
ošetřených místech se natírá rybím tukem. Telatům se podává antimykotikum, které 
proniká do kůže a chlupů a tím zabrání reinfekcím. 

Prevence 
o Je  třeba dodržovat hygienu,  často větrat, podestýlat, pouštět zvířata do slunečných 

výběhů a dávat jim dobrou výživu. Při odhalení nemocného jedince jej ihned izolovat 
a začít s radikální léčbou. 

 

 

PARAZITÁRNÍ NEMOCI ‐ ENDOPARAZITÉ 
KOKCIDIÓZA 

  Toto onemocnění se projevuje častými průjmy. 

Etiologie 
o U telat a mladého skotu je nečastější původce Eimeria bovis a Eimeria zurnii, Eimeria 

auburnensis  se  vyskytuje  u  skotu,  který  je  na  pastvě.  Zvířata  se  nakazí  pozřením 
oocyst,  které  jsou  vylučované  výkaly nemocných  zvířat. Za příznivých podmínek  se 
oocysty  během  3  dní  přemění  ve  sporocysty.  V suchém  a  teplém  prostředí  rychle 
hynou. Kokcidie jsou hostitelsky specifické 

Patogeneze 
o Zvířata  se  nakazí  kontaminovaným  krmivem,  vodou,  nebo  na  pastvě,  při  olizování 

srsti,  či  podestýlky.  Při  této  kontaminaci  pozřou  oocystu,  ze  které  vyklouzne  8 
sporozoitů, které proniknou do epitelových buněk střevní sliznice. Ze sporozoitů se 
vyvinou schizonty pak dále merozoity, která zcela zničí epitelové buňky. 

o Vývojový cyklus lze rozdělit do čtyř fází: 
 1. SPOROGONIE 

je označení pro finální část vývojového cyklu, jehož konečným stadiem je 
infekční exogenní (= zevní) stadium ‐ oocysta. Během procesu sporogonie 
dochází k uvolnění oocysty z hostitelské buňky a k jejímu dělení ze stadia 
jedné buňky na finální infekce schopné sporozoity. 

 EXCISTACE 
Po  pozření  oocysty  vhodným  hostitelem  dochází  k  uvolnění  sporozoitů  z 
oocyst ‐ k excistaci. Mezi faktory podmiňující excistaci patří ‐ tělesná teplota 
hostitele, koncentrace CO2, žlučové soli a trypsin. Jejich působením dochází k 
dezintegraci  stěny  oocysty  a  k  uvolnění  pohyblivých  sporozoitů  do  lumen 
střeva. 

 MERGONIE (Schizogonie) 
Proces mergonie začíná penetrací sporozoitů do buněk hostitele. Uvnitř 
buňky se sporozoity zakulacují a mění na jednojaderný meront. Uvnitř 
merontu dochází k mnohočetnému mitotickému dělení ‐ tzv. endopolygonii, 
jejímž výsledkem jsou rohlíčkovitá stádia ‐ merozoiti. 

 GAMETOGONIE 
Merozoiti  se  po  penetraci  do  hostitelské  buňky  transformují  na  stadia 

 
 

42



pohlavního  množení  tzv.  gamonty.  Zatímco  některé  merozoity  dávají 
vzniknout  samčím  mikrogamontům,  jiné  se  transformují  na  samičí 
makrogamonty.  Makrogamonty  neprodělávají  dělení,  pouze  rostou  a  po 
oplodnění mikrogametou se mění na zygotu, opouštějící hostitelskou buňku 
a po sléze i tělo hostitele. 

Symptomatologie 
o Hlavním příznakem kokcidiózy  je průjem. Zvířata mají okolí konečníku, stehna  i ocas 

znečištěné  řídkými výkaly, které  jsou  zpočátku  zelenohnědé, později hnědočervené 
až krvavé. Sliznice konečníku bývá zanícená, může dojít až k jejímu vyhřeznutí. 

o Na  začátku  onemocnění  trpí  zvířata  nechutenstvím,  hubnou,  jsou  slabá,  anemická, 
dehydratovaná, oči mají vpadlá a srst bez  lesku. Při  těžkém průběhu a velké ztrátě 
krve hynou do 4 dní. 

 
Diagnóza 

o Stanoví se podle klinických příznaků a mikroskopického vyšetření výkalů. 
Terapie 

o Léčba je velice obtížná, jelikož příznaky krvavého průjmu se objevují až v poslední fázi 
vývoje  kokcidie  a  v tuto  dobu  už  žádná  léčiva  na  původce  nezabírají.  Při  třetí 
Sulfadimidinum. 

Prevence 
o Preventivně  se  podává  přípravek  telatům  v době  přechodu  na  rostlinnou  potravu. 

Mladá a zdravá  telata by měla být oddělena od staršího skotu. Zvířata by měla být 
ustájena v suchých, čistých kotcích, zařízení pro krmení a napájení by mělo být čisté. 
Při používání hluboké podestýlky voda a krmivo nesmí být znečištěné výkaly. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.animalhealth.bayer.com/5027.0.html 

 

BABEZIÓZA SKOTU 

  Horečnaté onemocnění, které je charakteristické rozpadem červených krvinek. 
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Etiologie 

o Babeziózu  vyvolávají  prvoci  z rodu  Babesis,  kteří  patří  do  řádu  Piroplasmida. 
Babeziózu  skotu  vyvolávají  4  druhy:  Babesis  divergens,  Babesis  bovis,  Babesia 
bigemina a Babesis major. U nás se nejvíce vyskytuje Babesis divergens. 

Patogeneze   
o Prvoci napadají červené krvinky, které rozrušují. Tím vzniká u zvířat hemoglobinurie, 

anémie.  Dále  může  docházet  v důsledku  vysokého  obsahu  zplodin  z rozpadu 
erytrocytů  k poruše metabolismu  bílkovin  a  sacharidů.  Počet  erytrocytů  klesá,  tím 
dochází  také  k intoxikaci  a  poruše  krevního  oběhu.  Zvířata,  která  tuto  nemoc 
překonají, jsou nadále nosiči. 

Symptomatologie 
o Onemocnění se začne vyskytovat vysokou teplotou a průjmem. Sliznice u postižených 

zvířat jsou nažloutlé. Zvířata hubnou, třesou se, tvoří se jim edémy na kůži a dostávají 
křeče. V těžkých případech zvířata ulehají, sliní a k jejich úhynu dochází při rychlém 
snížení teploty. 

Diagnóza 
o Určuje  se na  základě  klinických příznaků a při mikroskopickém  vyšetření na průkaz 

babézií. 
Terapie 

o Používají  se  preparáty  Acaprin,  Berenil,  které  jsou  velice  kvalitní  na  uzdravení. 
Ochranná lhůta pro mléko je 3 dny, pro maso 1 měsíc. 

Prevence 
o Vyhubit klíšťata na pastvinách je nemožné. Na zvířatech lze klíšťata hubit akaricidními 

prostředky či koupelemi ale ty zanechávají rezidua v mase. 

 

MOTOLIČNATOST JATER 

  Onemocnění,  která  je  charakteristické  vleklým  zánětem  jater  a  žlučovodů.  V našich 
podmínkách je motoličnatost velice rozšířená. 

 
Etiologie 

o Onemocnění vyvolává motolice jaterní (fasciola hepatica). Má tělo lístkovitého tvaru, 
šedohnědá  až  šedozelené  barvy.  Parazituje  ve  žlučovodech  a  játrech. Motolice  je 
hermafrodit. Má vývojový  cyklus, který  je  rozdělený na 4  fáze a  jako mezihostitele 
využívá plže – plovatku bahenní. 

Patogeneze 
o K nakažení  zvířat  dochází  vodou  nebo  krmivem.  Po  vniknutí  cysty  do  organismu 

zvířete  se pomocí  trávicích  šťáv  rozpustí  její obal  a uvolňují  se malé motoličky.  Ty 
pronikají přes střevní dutinu do dutiny břišní a přes jaterní pouzdro do jater. Při svém 
putování zanechávají chodbičky zaplněné krví a vyvolávají zánět jater. Motolice, které 
jsou usídlené ve žlučovodech, sají krev a způsobují anémii. 

o Vývojový cyklus motolice jaterní: 
 Dospělci parazitují v jaterních žlučovodech přežvýkavců. Vajíčka putují se žlučí 

do  střeva  a  s  trusem  se dostávají do  vnějšího prostředí.  Z  vajíček  se  líhne 
larva zvaná  miracidium,  která  se  pohybuje  čile  ve  vodě.  Mezihostitelem 
je bahnatka  malá,  která  žije  na  zamokřených  loukách  a  bažinatých 
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pastvinách.  Larva  vnikne  do  plže,  ve  kterém  se mění  ve sporocystu.  Z  té 
vzniká několik redií, přičemž se tento proces může  ještě  jednou opakovat. Z 
každé  zralé  redie  vzniká  větší  počet cerkárií,  které mají  svalnatý  "ocásek“. 
Cerkárie opouštějí mezihostitele a pomocí ocásku se pohybují volně ve vodě. 
Z  jednoho  plže  se  uvolní  stovky  cerkárií.  Cerkárie  se  přichytí  na  trávě, 
odvrhne  ocásek  a  vytvoří  kolem  sebe  proti  vyschnutí  odolný  obal.  Tak 
vzniká metacerkárie (adoleskárie). Pozře‐li metacerkárii definitivní hostitel, v 
jeho  trávicím  traktu  se  uvolní  metacerkárie  z  obalu  a portálním  krevním 
oběhem proniká do jater, kde dospívá. Za život pak vyprodukuje asi 2 miliony 
vajíček, přičemž z každého může vzniknout až téměř tisíc cerkárií. 

Symptomatologie 
o Příznaky  jsou výrazné při akutní  formě.  Je zpozorována bolestivost v dutině břišní a 

v krajině  jater a žlutě zbarvené sliznice. Chronická  forma  je doprovázena hubnutím, 
sníženým příjmem potravy,  zvětšenými  játry  a  zvýšenou bolestivostí  v této oblasti. 
Sliznice jsou bledé. 

 
Diagnóza 

o Je určována nejen pomocí klinických příznaků, ale  také při průkazu vajíček parazita 
v trusu  a  pitevního  nálezu  (u  chronické  formy).  U  akutní  formy  je  průkaz  těžší, 
koprologie  je  v u  této  formy  negativní,  je  třeba  přímý  důkaz  mladých  motolic 
v játrech, často může být zaměněna za otravu nebo za hepatitidu. 

Terapie 
o Tablety rozpuštěné ve vodě se podávají perorálně v nálevu. Léčbu je třeba provádět u 

všech zvířat ve stádě a to 14 dní před odchodem na pastvu, po léčbě musejí být totiž 
aspoň 14 dní ještě ustájena. 

Prevence 
o Největší  význam  má  profylaktická  dehelmintizace.  Významné  +  je  také  při 

odvodňování  luk a pastvin, ničení vajíček a  larev motolic. Také provádět postřiky na 
jaře  proti  plžům.  Při  používání  umělých  hnojiv,  lze  také  zabránit  výskytu 
mezihostitelů.  Vývojový cyklus motolice jaterní 
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PLICNÍ ČERVIVOST SKOTU 

  Parazitární onemocnění s chronickou či akutní bronchitidou a bronchopneumonií. Vyskytuje 
se nejvíce u skotu, který je chovaný v podhorských oblastech. 

Etiologie 
o Onemocnění vyvolává Dictyocaulus viviparus –  je  to oblý, bílý  červ, který parazituje 

v bronších  a  trachei  skotu.  Vyvíjí  se  přímo,  nepotřebuje  žádného  mezihostitele. 
K nakažení  zvířat  dochází  většinou  na  pastvě,  nebo  kontaminovaným  krmivem  či 
vodou. 

Patogeneze 
o Samičky kladou vajíčka, larvy z těchto vajíček vycházejí v plicích (kde provrtávají stěny 

alveol  a migrují  do  průdušek).  Z plic  jsou  larvy  s hleny  vykašlávány  a  polknuty  do 
trávicího ústrojí  a nakonec  vyjdou  ven  spolu  s výkaly. Při průchodu  larvy poškozují 
střevní  stěnu  a  po  těle  roznáší  patogenní  zárodky.  V bronších  svým  pohybem  a 
toxickými výměšky poškozují sliznici bronchů. 

Symptomatologie 
o Nejčastěji  vzniká  chronická  forma  bronchitis  a  bronchopneumonie.  Zvířata  těžce  a 

namáhavě dýchají,  kašlou  s pootevřenou  tlamou  a  vysunutým  jazykem. Kašel  je  až 
dusivý.  Při  vyšetření  poslechem  lze  zjistit  bronchiální  šelest,  vrzoty  a  chropy.  Při 
vyšetření poklepem na místě plic je zvuk málo slyšitelný. Zvířata mají výtok z nozder a 
vykašlávají hleny, v kterých lze najít červy, larvy nebo vajíčka. Zvířata velice hubnou. 

o U zvířat, která přešla na pastvu silně zamořenou, probíhá akutní forma onemocnění. 
Příznakem je typická dyspnoe (dušnost), které nemusí být doprovázeno kašlem. Tato 
forma je charakteristická těžkým edémem, emfyzémem plic a náhlým úhynem. 

Diagnóza 
o Určuje se na základě klinických příznaků, pitevního nálezu a vyšetření trusu zvířat. 

Terapie 
o Jako nejúčinnější preparát se podává tetramisol. U silně napadených zvířat  je nutné 

léčbu  opakovat.  Pokud  dojde  k tomu  onemocnění  je  nutné  zvířata  ustájit  a  krmit 
senem, nekontaminovaným  krmivem  nebo přesunout na nezamořenou pastvu.  Při 
přidání jadrných krmiv se zvyšuje odolnost napadených zvířat. 

Prevence 
o Při  střídání  pastevních  úseků  po  3‐7  denních  intervalech  zabráníme  styku  zvířat 

s larvami  ve  třetím  stádiu.  Odčervení  zvířat  se  provádí  14  dní  před  vyhnáním  na 
pastvu a pak ke konci letní pastvy. 

 

 

 

 

http://cal.vet.upenn.edu/projects/parasitc/
dictyoc/popup/dx‐l1.htm 
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ECHINOKOKÓZA SKOTU 

  Onemocnění, které je způsobeno boubelí tasemnice. 

Etiologie 
o Původce onemocnění je  larvocysta tasemnice Echinococcus granulosus, jejíž dospělá 

forma parazituje v tenkém střevě psů. Zvíře se může nakazit kontaminovanou vodou 
či krmivem, kde se vajíčka nachází. 

o Vývoj Echinococcus granulosus 
 Vajíčka  odcházejí  s výkaly  psů.  Pokud  je  pozřou  domácí  zvířata,  stanou  se 

z nich  onkosféry  a  putují  do  trávicího  ústrojí.  Působením  trávicích  šťáv  se 
uvolní  embryonální  pouzdro  a  onkosféry  pronikají  přes  stěnu  krevními  a 
lymfatickými  cestami  do  jaterního  parenchymu,  kde  se  zachytí.  Další  část 
pronikne  do  srdce  a  odtud  do  plic  a mohou  se  dostat  až  do  podkožního 
vaziva, svalstva, mozku a ledvin. V místech kde se onkosféra zachytila, rostou 
váčky, které se nazývají echinokokus. Boubel roste a vytváří dutinky velikosti 
hrachu.  Z jednotlivých  dutinek  mohou  být  paraziti  vytlačeni  jako  žlutavá 
hmota. 

Patogeneze 
o Při mírných invazích není nic skoro zřetelné, při silnějších invazích je narušen celkový 

zdravotní  stav.  U  silného  napadení  jater  vzniká  jaterní  parenchym,  a  následně 
dochází k poruše  jejich funkce. Tím pádem nevyužité živiny se dostávají hned do krve 
a vznikají tzv. autointoxikace, nebo šok jako příznak otravy. 

Symptomatologie 
o Při silnější invazi lze u skotu zpozorovat střídavá chuť k žrádlu, peristaltika bachoru je 

snížená, játra bývají zvětšená. Při pokročilém stádiu echinokoka zvířata hubnou, mají 
suchou kůži a dech je zrychlený. 

Diagnóza 
o K diagnostickým  účelům  se  používají  biologické  zkoušky,  i  když  není  na  ně  velká 

spolehlivost.  Dále  se může  provádět  punkce  jaterní  s mikroskopickým  vyšetřením 
punktátu, či zvětšení poklepového jaterního pole. 

Prevence 
o Psi, kteří přicházejí pravidelně do styku s dobytkem, musí být pravidelně odčervováni. 

Orgány, které jsou echinokoky napadnuty, je nejlepší spálit nebo zakopat. 

 

 

http://www.e‐
cleansing.com/parasites/hydatid‐
tapeworm‐echinococcus‐granulosus‐

Echinococcus granulosus
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PARAZITÁRNÍ NEMOCI – EKTOPARAZITÉ 
SVRAB 

  Svrab se projevuje zánětem, vyrážkami kůže, svěděním, vypadáváním srsti a tvorbou krust. 

Etiologie 
o Svrab může  být  u  skotu  vyvolán  třemi  druhy  zákožek:  Sarcoptes  bovis,  Psoroptes 

bovis a Chorioptes bovis. Zákožky jsou druhově specifické na hostitele. 
 Samičky Sarcoptes bovis ve vyvrtaných chodbičkách epidermu kladou vajíčka, 

z kterých se za 3‐10 dní líhnou larvy. Pohlavní zralosti dosahují za 12‐14 dní a 
jejich celkový vývoj je ukončen nejdříve do 15 dní. 

 Zákožky Psoroptes bovis jsou největší, na hostiteli žijí 3‐6 týdnů. Množí se jen 
na kůži hostitele. U hostitele v kožních záhybech mohou přežít až 6 měsíců. 

 Zákožky Chorioptes bovis se živí epidermálními buňkami a šupinami. 
o Svrab  se  šíří  přímým  stykem  mezi  zvířaty,  ale  také  prostřednictvím  znečištěných 

předmětů.  Svrab  vzniká  především  u  zvířat,  u  kterých  dochází  k nedostatečnému 
prokrvení (povrch kůže je méně kyselý a obsahuje méně tuku).  

Patogeneze 
o Po  nabodnutí  kůže  dochází  k zánětlivé  reakci,  jako  je  zčervenání  kůže  a  vznik 

drobných pupínků. V pupíncích se hromadí lymfa, která se při drbání vylévá a slepuje 
nečistotu z povrchu s kožnímu šupinami a tím vznikají charakteristické krusty. 

Symptomatologie 
o Zvířata  se neustále drbou,  škrábou, olizují  si  svědivá místa. Na kůži  se  tvoří  strupy, 

srst vypadává. Po roztržení strupů se objevuje mokvavá spodina. 
o Sarkoptový svrab se nejvíce vyskytuje na hlavě (lícní část, okolí oka), krku, lopatkách, 

hrudníku a u kořene ocasu. 
o Psoroptvový svrab se nejvíce vyskytuje na břichu, stehně a na pleci. 
o Chorioptový  svrab  se  nejvíce  vyskytuje  na  dolních  částech  končetin  a  v u  kořene 

ocasu. U tohoto svrabu je charakteristický žlutý lepkavý povlak. 
Diagnóza 

o Určuje  se  pomocí  klinických  příznaků  a  na  základě mikroskopického  vyšetření  na 
průkaz  zákožek  v kožních  seškrabech.  Seškraby  se  provádí  na  přechodu  zdravé  a 
nemocné kůže. 

Terapie 
o K omývání  postižených  zvířat  se  používá  preparát  Fenoform  forte.  K lokálnímu 

ošetření se používá Arpalit sprej. 
Prevence 

o Zvířata  chránit  před  vlhkem,  nesprávným  hygienickým  ustájením,  nedostatečným 
ošetřením  a  nedostatkem  slunce.  Zvířata  podezřelá  z onemocnění  je  třeba  ihned 
izolovat a léčit. 

 

STŘEČKOVITOST 

  Jedná  se  o  jedno  z nejzávažnějších  parazitárních  onemocnění  skotu  na  pastvinách.  Larvy 
střečků cizopasí v těle skotu a vytvářejí boubele pod kůží a na hřbetě. 
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Etiologie 
o U  skotu  cizopasí  dva  druhy  podkožních  střečků.  Nejčastější  je  střeček  hovězí 

(Hypoderma bovis) a méně častější je střeček jižní (Hypoderma lineatum). 
o Dospělí střečci dosahují velikost 11‐15mm, tělo mají hustě pokryto černými, bělavými 

a rezavými chloupky. Svým vzhledem jsou velice podobní čmelákům.  
Patogeneze 

o Samičky kladou na zadní končetiny a srst spodní části bílá vajíčka především v letních 
měsících. Z nakladených vajíček se během 3‐4 dnů vylíhnou larvy, které se zavrtávají 
do kůže a vnikají do těla skotu, kde putují 7‐8 měsíců.  Koncem zimy larvy proniknou 
svalstvem pod kůží na hřbetě, kde vytváří ve vazivu boule. V této bouli  se  larvy 2x 
svlékne, několikrát zvětší svůj objem a v kůži si vytváří otvor, aby mohla dýchat. Pod 
kůží  se  larva vyvíjí 5‐10  týdnů. Dospívající  larva mění barvu  z bílé v šedohnědou až 
černou. Dospělé larvy opouští otvorem v kůži tělo hostitele a vypadávají na zem, kde 
se  přemění  v kuklu,  z níž  se  vylíhne  imago.  Imaga  střečků,  která  lítají  v letních 
měsících, žijí jen několik dní. 

Symptomatologie  
o Když  samička  střečka  se  chystá  ke  kladení  vajíčka  na  zvířata,  vyvolává  tím u  skotu 

reakci neklidu až zběsilého úniku tzv. střečkování. Dobytek pobíhá z místa na místo a 
hledají ochranu na různých místech. Dalším příznakem  jsou typické podkožní hrboly 
podél hrudní a bederní páteře,  které  se objevují  v dubnu –  červnu.  Jejich počet  je 
různorodý, může  jich být 20  –  ale  i  také  až 200 boulí.  Tyto boule  jsou pro  zvířata 
velice  bolestivé,  otvor  boule  může  hnisat.  Při  energickém  stisknutí  boule  může 
vyklouznout  larva  v délce  až  27mm.  Když  larvy  vypadnou,  boule  se  zajizví.  Pokud 
odumřelé larvy v bouli zůstanou, vzniká uzlík v kůži. 

Diagnóza 
o Stanovení diagnózy  v jarních měsících  je  velice  snadná,  kdy už boule  jsou  c  krajině 

hřbetní vyvinuté. 
Terapie a prevence 

o K léčbě se používá například přípravek s nažloutlou čirou kapalinou, tzv. Hypocid. Ten  
se  také  především  využívá  při  prevenci  v podzimním  období.  K hubení  larev 
podkožních střečků se osvědčil Arpalit sprej. 

 
 
 

Larva střečka hovězího  
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NEMOCI TELAT 
ZÁNĚT PUPEČNÍHO PAHÝLU 

  Vyskytuje se krátce po narození. Je bránou infekce pro játra a pro dutinu břišní. 

Etiologie 
o Příčinou většinou bývají  stafylokoky,  streptokoky a E.  coli. Podle  lokalizace  se vyvíjí 

pupeční vřed nebo hlíza. 
Patogeneze 

o Obvykle pahýl pupečního provazce zasychá, mumifikuje se a odpadne do 14 dnů po 
porodu. Pokud  se  tak neuskuteční,  tento děj bývá narušen  infekcí pupku. Pokud  je 
podáno pozdě mlezivo nebo  jsou špatné hygienické podmínky v chovu – tím více se 
infekci lépe daří. Pokud se infekce rozšíří až do krve, vzniká sepse. 

Symptomatologie 
o U  telat,  která  jsou  stará 2‐3 dny, pupeční provazec nezasychá  a  je  vlhký. Pupek  je 

zduřelý, bolestivý, teplý a po jeho stlačení z něj vytéká hnis. Telata jsou shrbená, mají 
zvýšenou teplotu, dech je zrychlený. Dále jsou telata malátná a nemají chuť k žrádlu. 

Diagnóza 
o Určí se na základě klinických příznaků. 

Terapie 
o Telatům se vpichují antibiotika. Absces se ošetřuje chirurgicky. 

Prevence 
o Ihned po porodu se musí provést dezinfekce pupečního pahýlu a včasně podat teleti 

kolostro. 

 

DYSPEPSIE TELAT 

  Porucha  trávení  v žaludku  a  ve  střevě  především  u  novorozených  telat,  která  vzniká  při 
nedostatečné péči v nepříznivých podmínkách ustájení. 

Etiologie 
o Hlavní  příčinou  tohoto  onemocnění  je  nedostatečná  ošetřovatelská  péče,  špatná 

výživa březích krav a telat a špatné zoohygienické podmínky. Další příčinou může být 
pozdní podání kolostra. Kolostrum by mělo být podáváno při  teplotě 38°C. Když se 
podává  chlazené,  špatně  se  sráží  ve  slezu. Při  krmení dojnic nekvalitním  krmivem, 
tyto látky přechází do mléka a mohou působit nepříznivě na organismus telete. Další 
nepříznivé vlivy  jako  je průvan, nebo velká vlhkost vzduchu mají  také podíl na  této 
nemoci. Také může dojít k sekundární infekci jako je Salmonella, rotaviry atd. 

Patogeneze 
o Ve střevě a ve slezu vznikají toxické metabolity, mění se pH a mikroflóra ve střevech, 

dochází k průjmům a poruše celkového zdravotního stavu. Podle zápachu a pH výkalů 
zjišťujeme, zda jde o dyspepsii hnilobnou nebo kvasivou.  

o Kvasivá  vzniká  při  vysokém  obsahu  sacharidů.  Hnilobná  vzniká  při  poruše  trávení 
bílkovin. 

Symptomatologie 
o Telata  trpí nechutenstvím a průjmy. Dochází ke ztrátě  tekutin   dehydratace. Dále 

jsou  telata  malátná,  leží  a  jsou  apatická.  Výkaly  jsou  řídké  hnilobě  nebo  kysele 
zapáchající. Může dojít  k výhřezu  konečníku,  telata  trpí bolestivostí  v krajině  slezu. 
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Srst  je matná, sliznice suchá, teplota zvýšená. Může docházet ke křečím a následně 
ke kómatu až k úhynu. 

Diagnóza 
o Určujeme  na  základně  klinických  příznaků  spolu  s laboratorním, mikrobiologickým 

vyšetřením trusu. Jako doplňkem se dělá vyšetření mléčných krmných směsí a vody. 
Terapie 

o Nemocnému teleti se nastaví dieta, rehydratace a při sekundární  infekci antibiotika. 
Při léčbě se také osvědčilo zahřátí organismu – přikládání teplých termoforů na břišní 
krajinu. 

Prevence 
o Je nutné zajistit teleti dostatek kolostra do 2 hodin po porodu. Vyvarovat se průvanu 

ve stáji, podchlazení telat. Při přesunu telat do  individuálních boudek, musí být tele 
zcela suché. 

 

SALMONELÓZA 

  Bakteriální onemocnění,  které  se  rychle  šíří  a dochází  k velkých úhynům.  Je přenosné  i na 
člověka. 

Etiologie 
o Původcem  onemocnění  je  gramnegativní  bakterie  z rodu  Salmonella.  U  telat  je 

nejčastější  Salmonella  enteritis,  Salmonella  cholera  suis,  Salmonella  typhi murium. 
K vylučování salmonel do prostředí dochází výkaly, močí nebo slinami od nemocných 
zvířat.  Zdrojem  infekce  jsou  tedy  nemocná  zvířata,  infikovaná  podestýlka, 
bacilonosiči a volně žijící nositelé salmonel (hlodavci, hmyz, ptáci). 

o Salmonely  jsou  velice odolné,  v půdě  přežívají  až  2  roky.  Také  se  velice  intenzivně 
pomnožují mimo zvířecí organismus při teplotě 10°C. 

Patogeneze 
o K infekci  dochází  per  os  po  příjmu  kontaminovaného  krmiva,  podestýlky  či  vody. 

Salmonely pronikají přes sliznici trávicího ústrojí do krevního oběhu a orgánů dutiny 
břišní.  Kde  následně  vzniká  zánět  sliznice  slezu  u  tenkého  střeva.  U  zvířat,  která 
onemocnění překonala, přechází do latentní fáze, kdy vylučují salmonely. 

Symptomatologie 
o Inkubační doba  je 2‐5 dní. Při perakutní  formě  jsou  telata  skleslá, mají horečku  až 

42°C, cyanotické sliznice, kolikové bolesti, zrychlenou srdeční a dechovou frekvenci, 
během  2  dnů  telata  hynou.  Při  akutní  formě  jsou  telata  také  skleslá,  trpí 
nechutenstvím, mají nažloutlé –  šedozelené vodnaté průjmy  s příměsemi krve,  trpí 
kolikovými bolestmi. Při těžkém průběhu telata hynou do 5 dní, s lehčím průběhem a 
včasným  léčením  se  mohou  vyléčit  za  7‐10  dní.  Při  subakutní  formě  telata  mají 
dlouhotrvající průjmy, hubnou,  z nosních otvorů  jim  vytéká  hnisavý  sekret,  kašlou, 
otékají  jim klouby, pak následně kulhají. K úhynu dochází během 2 – 4 týdnů, nebo 
může onemocnění přejít do chronické formy. 

Diagnóza 
o Stanoví se na základně klinických příznaků a bakteriologického vyšetření z rektálních 

výtěrů. Současně se provádí bakteriologické vyšetření vody a krmiva. 
Terapie 

o Nemocná zvířata je třeba ihned izolovat a začít jim podávat širokospektrá antibiotika, 
telatům je třeba zajistit teplé prostředí, provést mechanickou očistu a dezinfekci. 
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Prevence 

o Je třeba dodržovat správnou výživu březích krav a telat, včas podat kvalitní mlezivo, 
dodržovat stájovou hygienu, a provádět dezinfekci. 

 

KOLIINFEKCE 

  Bakteriální onemocnění,  které  se nejčastěji vyskytuje u  telat, v prvních dnech po narození. 
Probíhá v septické nebo enterální formě, která je charakterizována průjmy, následnou dehydratací a 
úhynem. 

Etiologie 
o Septická  forma  je  vyvolána  invazivními  kmeny  E.  coli.  K infekci  dochází  perorálně 

nebo aerogenně.  
o Enterální formu vyvolávají enteropatogenní kmeny E. coli, které se vyskytují v lumen 

střeva  a  nepronikají  do  krevního  oběhu.  Tyto  bakterie  se  dostávají  do  organismu 
s potravou. 

Patogeneze 
o Septická forma: bakterie proniknou do krve přes nosohltan a mandle. Po proniknutí 

bakterie E. coli do krve a do orgánů dutiny břišní dochází k sepsi a k endotoxinovému 
šoku, k dehydrataci a v důsledku těchto příznaků dochází k úhynu. 

o Enterální  forma:  různé  enzymy,  které  jsou  stimulovány  enterotoxinem,  blokují 
absorpci sodíku ze střeva, tím dochází k hromadění tekutin ve střevě a k průjmům. 

Symptomatologie 
o Septická  forma:  telata  jsou  apatická,  trpí  nechutenstvím, mají  zrychlenou  srdeční 

činnost, sliznice a spojivky jsou překrvené, těžce vstávají. 
o Enterální forma: hlavním příznakem této formy je nechutenství a průjem, při kterém 

dochází  k dehydrataci  telete.  Výkaly  jsou  zapáchající,  žluté  až  šedobílé  občas  i 
s příměsí  krve.  Puls  je  zrychlený.  Pokud  se  tato  forma  neléčí,  dochází  k úhynu  na 
následky dehydratace a intoxikace. 

Diagnóza 
o Septická forma: určí se pomocí klinického obrazu a pomocí izolace E. coli ze sleziny a 

mízní uzliny a z krve v srdci. 
o Enterální  forma:  určí  se  pomocí  klinického  obrazu  a  bakteriologického  vyšetření 

rektálních výtěrů. 
 
Terapie 

o Septická  forma:  podávají  se  antibiotika  a  chemoterapeutika  parenterálně 
(mimostřevně). 

o Enterální  forma:  zde  je  důležitá  včasná  rehydratace,  aplikace  antibiotik  a 
chemoterapeutik. 

Prevence 
o Septická forma: spočívá zejména ve včasném podání kvalitního kolostra teleti. 
o Enterální forma: je dobré dbát na výživu a ošetřování březích krav. Další význam jako 

prevence  proti  koliinfekcím  je  včasné  podání  dostatečného  množství  kvalitního 
kolostra.    
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DEHYDRATACE 

  Je  patologický  stav,  který  je  charakterizován  ztrátou  tělních  tekutin  (tělo  může  být 
ochuzováno pouze o vodu, nebo o vodu a elektrolyty, zejména o sodík). Podle toho, zda se ztrácí víc 
voda, nebo sůl – rozlišujeme dehydrataci izotonickou, hypotonickou a hypertonickou.  U telat dochází 
nejvíce k dehydrataci izotonické a hypotonické. 

Etiologie 
o Izotonická  dehydratace  vzniká  při  velkých  ztrátách  vody  a  solí.  Tato  dehydratace 

vzniká u průjmu novorozených zvířat, při zvracení, při odčerpávání obsahu z žaludku 
či předžaludků. 

o Hypotonická dehydratace vzniká při větší ztrátě solí než vody. Tento typ dehydratace 
vzniká  při  průjmových  onemocněních  a  většinou  navazuje  na  izotonickou 
dehydrataci. 

o Hypertonická dehydratace  vzniká při  větším úbytku  tělesné  vody a menším úbytku 
solí.  Tento typ dehydratace vzniká při nedostatečném napájení zvířat, při horečkách. 

Patogeneze 
o Tele vyloučí denně kolem 3‐5 l moče. Při dehydrataci je objem krevní plazmy vyvážen 

tím, že je snížen průtok krve ledvinami a je omezena exkrece zplodin látkové výměny. 
Když se v krvi hromadí zplodiny látkového metabolismu, ubývá sodíku. Při hladovění 
se odbourávají tělní rezervy. Hlavní příčinou smrti u dehydratace je dehydratační šok. 
Dehydratace se dělí na lehčí a těžší formu. 

Symptomatologie 
o U  lehčí dehydratace, která  je  spojena  s vodnatým průjmem dochází k malátnosti, a 

k snížení chuti k sání. 
o Při  střední  dehydrataci  je  u  telete  zpozorován  těžký  vodnatý  průjem,  vpadlé  oční 

bulvy, zpomalené reflexy, suchý mulec a sliznice, zrychlený a zesláblý puls. 
o Při těžké dehydrataci mají telata suchou rohovku, mulec a sliznice. Jejich reflexy jsou 

vymizelé, bezvládně leží, občas mají křeče, ztrácí poruchu vědomí, mají slabý puls. 
Diagnóza 

o Staví  se  na  základě  klinických  příznaků  a  laboratorního  vyšetření  (hodnoty 
hematokritu). 

Terapie 
o Při dehydrataci, která je způsobena průjmy pozastavíme přísun mléka a ztrátu tekutin 

nahrazujeme  solí  a  rehydratačními  roztoky.  Při  léčbě  těžké  dehydratace  je 
nejúčinnější aplikace do žíly rehydratačního roztoku. 

 
Prevence 

o Aby  se  předešlo  dehydrataci  a  jejím  komplikacím, měla  by  se  dodržovat  správná 
výživa a napájení telat. 

 

RESPIRAČNÍ SYNDROM 

  Onemocnění dýchacího ústrojí  telat, které vzniká na  základě  spolupůsobení virů, bakterií a 
dalších různých faktorů, které snižují obranyschopnost zvířete. 

Etiologie 
o Z virů  je  nejčastější  herpesvirus  –  virus  infekční  bovinní  rhinotracheitidy, 

paramyxovirus – virus parainfluenzy, pestivirus – virus slizniční choroby. 
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o Z bakterií  je  nejčastější  bakterie  Pasteurella  multocida,  Mycoplasma  bovis, 
stafylokoky, streptokoky atd. 

o Na  respiračním  syndromu  má  podíl  i  nesprávná  výživa,  nesprávné  stájové  klima, 
nešetrné transporty, špatná úroveň ošetřovatelské péče. 

Patogeneze 
o Infekce  se  přenáší  většinou  z nemocných  na  zdravá  zvířat.  Viry  se  dostávají 

kapénkovou  infekcí do dutiny nosní a dalšího  respiračního ústrojí  (řasinkový epitel, 
sliznice  nosní,  průdušnice,  průdušky  a  průdušinky),  po‐té  se  virus  objeví  v krvi.  Při 
absenci bakterií probíhá onemocnění v lehčí formě.  

o Při virovém zánětu horních cest dýchacích  je snížena schopnost plicních makrofágů, 
čímž jsou vytvářeny dobré podmínky pro uplatnění bakterií a mykoplazmat. 

Symptomatologie 
o Onemocnění postihuje telata ve stáří 2 týdny až 4 měsíce, v jarním a zimním období. 

Ve většině případech mají telata zvýšenou teplotu a trpí nechutenstvím. Objevuje se 
čirý  výtok  z nosu  a  očí,  který  se  přemění  na  hlenově  hnisavý  výtok.  Při  vyšetření 
poslechem jsou slyšet dýchací šelesty (vrzání, pískoty). Kašel je krátký, suchý později 
vlhký. Telata těžce dýchají a stojí s nataženou hlavou. 

Diagnóza 
o Na určení diagnózy  jsou potřebné klinické příznaky, patologicko – anatomický nález, 

epizootologie, bakteriologické vyšetření horních cest dýchacích. 
Diferenciální diagnostika 

o Přicházejí  v úvahu  respirační  choroby,  které  mohou  být  vyvolány  viry  nebo 
bakteriemi.  Z virů jsou to především viry infekční bovinní rhinotracheitidy (má různé 
formy onemocnění, u telat a mladého skotu se vyskytuje nejčastěji respirační forma – 
vzniká  náhle  a  má  rychlý  průběh)  a  viry  slizniční  choroby,  z bakterií  je  to  např. 
Pasteurelóza.  

Terapie 
o Záleží  na  typu  onemocnění,  ale  většinou  jsou  podávány  antibiotika  nebo 

chemoterapeutika, popřípadě jsou vzájemně kombinovány. 
Prevence 

o Jako prevence respiračního syndromu se uplatňuje včasné podání kvalitního kolostra 
a  opakované  aplikace  vitamínů  A,  E, D,  občas  i  C.  Je  důležité  dodržovat  u  telat  a 
březích krav správnou výživu, ošetřovatelskou péči a dobrý zdravotní stav. 
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