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Info 8/2021 

 

Kožní seškrab, otisk nebo přeci jen trichogram?  

Návod k mikroskopickému vyšetření kožního povrchu 

 
Stanovit diagnózu infekčního onemocnění u 

králíka není vždy jednoduché. Majitelé přivádí 

králíky k veterináři na ošetření pozdě v dů-

sledku absence či nerozpoznání klinických 

příznaků v počátku onemocnění. Diagnosti-

kovat infekční onemocnění s nespecifickými 

symptomy je pro praktikujícího veterinárního 

lékaře výzvou. Prvním krokem je podrobná 

anamnéza. Je potřeba zjistit způsob chovu 

(jediný králík nebo skupina), věk, proběhlá 

očkování nebo změny v managementu chovu 

před vypuknutím příznaků. Důkladné klinické  

 

vyšetření a základní vyšetření krve je stejně 

tak důležité jako laboratorní vyšetření infekce 

samotné. Typ vzorku a laboratorního vyšet-

ření odvisí od předpokládané infekce. 

V následujících řádcích budou blíže probrána 

vybraná infekční onemocnění s nespecific-

kým respiračními a/nebo převážně gastroin-

testinálními symptomy. 
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Infekce s nespecifickými symptomy 

U pacientů s nespecifickými symptomy jako 

jsou apatie, letargie a anorexie nebo u pří-

padů náhlého úmrtí je často těžké najít pří-

mou spojitost s konkrétním infekčním agens. 

Typicky letálně probíhající infekční onemoc-

nění této kategorie je králičí mor (RHD) a tu-

larémie. 

Tularémie 

Tularémie je sice vzácná, ale její zoonotický 

potenciál ji staví stále do popředí zájmu. U tu-

larémie se jedná o bakteriální zoonózu s po-

vinným hlášením (původce Francisella tu-

larensis). Rezervoárem v ČR jsou především 

zajíci polní, mohou se však infikovat i divocí 
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králíci, hlodavci, veverky a divocí přežvý-

kavci. 

I přes nízkou incidenci u lidí podléhá tularé-

mie povinnému hlášení také u lidí a patří mezi 

nemoci z povolání u lovců a lidí manipulují-

cích s králíky nebo u lidí zpracovávající králičí 

maso. Vzhledem k nízké infekční dávce (10-

50 infekčních agens), částečně těžkému prů-

běhu a dobré šanci na zotavení při včasném 

terapeutickém zásahu, by mělo být při pode-

zření na infekci u lidí provedeno rychlé stano-

vení původce. Nákaza u člověka probíhá oro-

nazálně, konjunktiválně nebo přes poranění 

kůže a sliznice. Zdrojem nákazy jsou vyvr-

žené vnitřnosti, kontaminované a nedosta-

tečně tepelně opracované potraviny, kontami-

novaná voda, aerosoly, stejně jako bodnutí 

nebo kousnutí členovci (klíšťata, komáři, 

ovádi). K typickým klinickým symptomům u 

lidí patří: nespecifické chřipkové příznaky, ul-

cerace kůže, zvětšení a hnisání mízních uz-

lin, horečka, zánět spojivek a pneumonie. Do-

poručená terapie je pomocí aminoglykosidů, 

fluorochinolonů, tetracyklinů, chloramfenikolu 

nebo rifampicinu. K profylaktickým opatřením 

u lidí patří: zamezení nechráněného kontaktu 

s divokými zvířaty, dodržování hygieny práce 

při zacházení s nemocnou nebo mrtvou zvě-

řinou a požívání pouze dobře uvařené zvě-

řiny.  

Infekce s příznaky postižení respiračního 
traktu 

Symptomy jako je kýchání, kašel, výtok 
z nosu a z očí a především dyspnoe vznikají 
při onemocnění HCD a/nebo DDC a při zá-
nětlivých změnách mimo respiratorní aparát, 
které ovlivňují výměnu plynů. Příčiny jsou roz-
manité. Vedle kardiologických, traumatic-
kých, degenerativních a/nebo neoplastických 
změn jsou infekce nejčastější příčinou. 

Králičí rýma (Rhinitis contagiosa cuniculi) 

Nejčastějším důvodem návštěvy veterináře s 
králíkem je rýma. Pod pojmem “králičí rýma" 
rozumíme celosvětově rozšířenou, na věku 
nezávislou, převážně smíšenou bakteriální 
infekci horních a částečně i dolních cest dý-
chacích. Mezi králíky je hodně asymptomatic-
kých nosičů. Ke klinické manifestaci může do-
jít ve fázi imunosuprese, vyvolané stresem 
nebo jiným onemocněním. Ke zvýšené inci-
denci mohou vést změny v chovu a nevyho-
vující prostředí pro chov, ale také faktory sou-
visející s daným plemenem jako například 
zkrácená obličejová partie. 

Např. Pasteurella multocida a Bordetella 
bronchiseptica jsou zdrojem sekundárních in-
fekcí, ale můžeme je stejně jako myko-
plazmata nalézt v HCD i u zdravých králíků. 
Infekce P. multocida vede většinou k rinitidě s 
mukopurulentním výtokem z nosu, ale může 
se projevovat také jako otitida, konjunktivitida, 
pneumonie, abscesy, infekce pohlavních cest 
a septikemie. Vzhledem k širokému spektru 
hostitelů mají P. multocida a B. bronchisep-
tica určitý zoonotický potenciál a představují 
tak riziko pro imunosuprimované lidi a pro 
děti. 
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Infekce s gastrointesinálními symptomy 

Průjem je u králíků častý problém. Vedle die-
tetických příčin se často jedná o endoparazi-
tární infekce a proto by mělo být vždy prove-
deno koprologické vyšetření. 

Kokcidióza 

Kokcidióza je protozoární infekce, která se 
vyskytuje především u mláďat a má částečně 
vysoké procento mortality (viz. tabulka 3). 

 

Helmintózy 

Začervení se u králíků vyskytuje sporadicky. 
Nejvíc relevantní jsou infekce nematody (oblí 
červi a vlasovci) (tabulka 4). Cestoda jsou u 
divokých králíků vzácní a u domácích králíků 
ještě vzácnější. Průkaz probíhá mikroskopic-
kým vyšetřením nativního trusu a flotačním 
vyšetřením- při podezření na larvy trematod i 
sedimentační vyšetření. 
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Shrnutí 

Infekční onemocnění hrají u králíků nezane-
dbatelnou roli. Znalost možných původců a 
jejich diagnostiky nám umožní včasné stano-
vení diagnózy a nasazení optimální terapie. 

 

 

 

 


