
ouze nûkteré druhy klí‰Èat dávají
pfiednost urãitému hostiteli jako
napfiíklad ãasto u jeÏkÛ cizopasící

druh Ixodes hexagonus, kter˘ ov‰em
nepohrdne ani psy a dal‰ími hostiteli,

jiné druhy, a je jich vût‰ina, jsou – pokud
jde o hostitele – vzácnû „nevybíravé“,
napadají toho, kter˘ je dostupn˘ („právû
k mání“). Pfiíkladem mÛÏe b˘t klí‰tû obec-
né (Ixodes ricinus), s nímÏ se chovatelé
psÛ setkávají nejãastûji. Tyto druhy se na
‰ífiení klí‰Èaty pfiená‰en˘ch chorob podí-
lejí v podstatné mífie. Klí‰Èáci („mûkká
klí‰Èata“) se v na‰ich pomûrech jako pfie-
na‰eãi nemocí na psy (koãky a lidi) neu-
platÀují. Jednohostitelské druhy klí‰Èat
také nemají u nás vût‰í v˘znam jako pfie-
na‰eãi, nejdÛleÏitûj‰í jsou v tomto smûru
druhy dvojhostitelské a trojhostitelské,
mezi které náleÏí vût‰ina tûch, které se
vyskytují ve stfiední Evropû, vãetnû klí‰tû-
te obecného.
Pfiíãinou nebezpeãí, které pro hostitele,
jako jsou psi (koãky, lidé), pfiedstavuje

parazitace klí‰Èat, je právû to, Ïe jsou pfie-
na‰eãi pÛvodcÛ rÛzn˘ch chorob. Klí‰tû
se mÛÏe nakazit jiÏ ve stadiu larvy sáním
na hostiteli, kter˘ je napaden pÛvodcem
nemoci. Ten s ním pak prodûlává dal‰í
v˘voj, coÏ znamená, Ïe z infikované larvy
se vyvine infikovaná nymfa a pak i infi-
kovan˘ dospûlec. V pfiípadû klí‰tûte obec-
ného se larva mÛÏe nakazit sáním na-
pfiíklad na nûjakém druhu hlodavce,
kter˘ jako rezervoárov˘ hostitel vÛbec
Ïádné pfiíznaky onemocnûní nikdy nevy-
kazuje, nebo na jiném hostiteli, psu, koã-
ce, ãlovûku atd., kter˘ mÛÏe b˘t choro-
bou postiÏen, anebo (tfieba po vyléãení
akutní fáze infekce) zÛstává nosiãem její-
ho pÛvodce („bacilonosiãem“). MÛÏe jít
i o hostitele, kter˘ – díky plnû úãinn˘m
obrann˘m mechanismÛm svého organis-
mu – prostû neonemocní, protoÏe se
infekci do urãité míry ubrání, anebo one-
mocní tak lehce, Ïe nemoc zÛstane
nezji‰tûna, protoÏe záhy dojde k spon-
tánnímu uzdravení. I takov˘ hostitel v‰ak
mÛÏe b˘t „bacilonosiãem“.
Klí‰Èata sama nejsou vût‰inou rezervoá-
rov˘m druhem pÛvodcÛ nemocí, i kdyÏ
v nûkter˘ch pfiípadech jimi b˘t (snad i)
mohou. O mnoha druzích klí‰Èat, ze-
jména z tropick˘ch oblastí, je k dispozici
velmi málo informací, takÏe se mÛÏe pou-
ze zdát, Ïe jsou rezervoárem pÛvodcÛ
vyvolávajících onemocnûní nûkter˘ch
jejich hostitelÛ, a to prostû proto, Ïe sku-
teãn˘ rezervoárov˘ druh Ïivoãicha nemu-
sel b˘t zatím zji‰tûn, rozpoznán. 
Podle souãasn˘ch poznatkÛ pÛsobí klí‰-
Èata buì jako pouzí vektofii (pfiena‰eãi),
v jejichÏ tûle k Ïádnému v˘voji pÛvodce
nemoci nedochází, anebo se v jejich orga-
nismu viry, bakterie a prvoci (protozoa –
jednobunûãní Ïivoãichové) mnoÏí a pro-
nikají do vajíãek vyvíjejících se ve vajeãní-
cích neboli ováriích (dochází tak k trans-
ovariálnímu pfienosu). Z nich vylíhlé
larvy jsou jiÏ infikované pfiíslu‰n˘m
virem, bakterií nebo prvokem (protozoo-
nem – jednobunûãn˘m Ïivoãichem). AÈ
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Onemocnění 
přenášená klíšťaty (2)
Klí‰Èata náleÏejí z hlediska parazitologického mezi
vnûj‰í cizopasníky (ektoparazity) psa. Jsou to
parazité doãasní, pfiíleÏitostní, ktefií po nasátí za
krat‰í nebo del‰í dobu tûlo hostitele sami opou‰tûjí.

P

Plknû nasátá samice klí‰tûte 
obecného (Ixodex ricinus)

Klí‰tû druhu Ixodes scapularis 
(syn. I. dammini), samice

Klí‰Èata
mohou
v pfiírodû
ãíhat skoro
v‰ude...
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jsou klí‰Èata jenom pfiena‰eãi, nebo aÈ
v nich dochází k mnoÏení nûkterého
z pÛvodcÛ jimi pfiená‰en˘ch chorob, pfií-
tomnost virÛ, bakterií nebo prvokÛ
v organismu jim nikterak nevadí, coÏ je
dÛkazem, Ïe toto souÏití v˘vojovû rÛz-
n˘ch organismÛ je velmi starého data, Ïe
trvá velice dlouho.
Nebezpeãí nemocí pfiená‰en˘ch klí‰Èaty
tkví nejen v tom, Ïe mohou mít velmi
tûÏk˘, ba i smrteln˘ prÛbûh, ale pfiede-
v‰ím v tom, Ïe se na nû v rámci diferen-
ciální diagnózy (pfiesného urãení nemo-
ci, jejího odli‰ení od nemocí jin˘ch,
projevujících se podobn˘mi pfiíznaky)
ãasto a rádo zapomíná, a proto se s jejich
léãbou zaãíná obvykle pozdû. Není to jen
tím, Ïe se nevyskytují (s v˘jimkou epizo-
otií a epidemií, které jsou také moÏné)
stále a ãasto, ãili Ïe nejsou vÏdy a v‰ude
bûÏné, ale také tím, Ïe namnoze jsou
jejich pfiíznaky velmi nespecifické, nûkdy
i nev˘razné (protoÏe sám organismus
hostitele se infekci dokáÏe do urãité míry
bránit), Ïe jejich pfiesná diagnostika není
snadná a Ïe jsou opomíjeny uÏ v rámci
anamnézy (zji‰Èování pfiedchorobí, coÏ je
souhrn údajÛ o tom, co vzniku pfiíznakÛ
pfiedcházelo, a to nejen bezprostfiednû,
ale i pfied del‰í dobou – napfiíklad zda
nemocn˘ pes nebyl dovezen pfied nûkoli-
ka t˘dny ãi mûsíci z ciziny, z jiného svû-
tadílu, a zda nemÛÏe b˘t infikován
pÛvodcem nemoci u nás se jinak nevy-
skytující, a proto málo známé).
Do stfiední Evropy zavleãené cizokrajné
choroby pfiená‰ené klí‰Èaty, jejichÏ
pÛvodci se napfiíklad v mírném pásmu
tohoto kontinentu nevyskytují, jsou – byÈ
se zprvu objevují ojedinûle – závaÏn˘m
nebezpeãím také proto, Ïe se i ve zdej-
‰ích podmínkách mohou roz‰ífiit, neboÈ

i zde se, lidovû fieãeno, „vÏdycky nûjaké
klí‰tû najde“. Jsou známy pfiípady, kdy se
pfiena‰eãi urãitého pÛvodce nemoci
z jiného kontinentu stala ve stfiedoev-
ropsk˘ch podmínkách klí‰Èata druhu,
kter˘ se v pÛvodním areálu jeho roz‰ífie-
ní vÛbec nevyskytuje. Je to moÏné proto,
Ïe biologie nûkter˘ch zdej‰ích druhÛ je
v podstatû velmi podobná biologii rÛz-
n˘ch cizích druhÛ. 
Jin˘m nebezpeãím nemocí pfiená‰en˘ch
klí‰Èaty jsou druhotné komplikace, které
je „rády“ provázejí. Oslaben˘ organismus
hostitele, kter˘ zatím nemusí ani vykazo-
vat Ïádné zfietelné známky (klinické pfií-
znaky) onemocnûní zpÛsobeného pÛ-
vodcem infekce pfiená‰ené klí‰Èaty
(protoÏe jí zatím díky sv˘m obrann˘m
mechanismÛm odolává), mÛÏe onemoc-
nût jinou, tfieba bûÏnou infekãní choro-
bou nepfiená‰enou klí‰Èaty, takÏe se
u nûho objeví její, tfieba i specifické, pfií-
znaky. Léãba takové nemoci mÛÏe potom
b˘t mnohem obtíÏnûj‰í, protoÏe má tûÏ‰í
prÛbûh neÏ u jedincÛ, ktefií chorobou
pfiená‰enou klí‰Èaty netrpí. I kdyÏ se
pÛvodní (prvotní) onemocnûní (pfienese-
né klí‰Èaty) neprojevilo, vedlo k oslabení
obrann˘ch mechanismÛ organismu paci-
enta a stalo se pfiíãinou závaÏného prÛ-
bûhu pfiidruÏeného onemocnûní. Samo
pfiitom mÛÏe zÛstat dlouho nebo
i nadobro nepoznané a neléãené. 

Nemoci pfiená‰ené na psy 
Mnohé druhy klí‰Èat jsou pfiena‰eãi rÛz-

n˘ch nemocí pÛvodu virového, bakteri-
álního nebo protozoárního (vyvolan˘ch
jednobunûãn˘mi Ïivoãichy – prvoky).
PÛvodci nemocí se do tûla psa dostávají
se slinami nakaÏeného klí‰tûte, kdyÏ pfii-
jímá potravu.
Chorob pfiená‰n˘ch klí‰Èaty je znaãné
mnoÏství (zejména v tropick˘ch oblas-
tech), onemocnût jimi mohou nejrÛznûj-
‰í hostitelé, kopytníci (volnû Ïijící i domá-
cí), ‰elmy (volnû Ïijící i domácí), ãlovûk
a jiní Ïivoãichové kromû druhÛ rezervoá-
rov˘ch, jako jsou napfiíklad hlodavci. Ti
neonemocní nikdy, neboÈ jejich souÏití
s viry, bakteriemi a prvoky je nepochybnû
v˘vojovû velmi staré, dlouhodobé. Pes
nebo ãlovûk je pro tyto mikroorganismy
z v˘vojového hlediska mnohem mlad‰í,
a tedy vlastnû „nepatfiiãn˘“ hostitel, kdeÏ-
to druhy rezervoárové jsou v˘vojovû hos-
titelé star‰í, „patfiiãní“. Proto pro „nepat-
fiiãné“ hostitele mohou mít infekce
pfiená‰ené klí‰Èaty závaÏné nebo dokonce
fatální dÛsledky. Jejich obranné mecha-
nismy nedokáÏou pÛvodcÛm tûchto cho-
rob vÏdy a za v‰ech okolností vzdorovat.
Ve stfiední Evropû mohou pfiená‰et klí‰Èa-
ta na psy klí‰Èovou encefalitidu, ehrlichi-
ózu, babesiózu, lymeskou boreliózu
a nûkterá dal‰í, z ciziny (pfiedev‰ím z jiÏní
Evropy, Afriky a Severní Ameriky, pfiípad-
nû i z dal‰ích kontinentÛ) zavleãená one-
mocnûní. Pomûrnû nejãastûj‰ím a nej-
závaÏnûj‰ím problémem je v souãasnosti
z chorob u nás bûÏn˘ch lymeská borelió-
za. Nemoci, které klí‰Èata mohou pfienést
na psy, jsou (s jejich pÛvodci a vektory
neboli pfiena‰eãi) uvedeny v následujícím
pfiehledu. Ivan Stuchl˘

Zpola nasátá samice klí‰tûte 
druhu Ixodes scapularis

Nemoci pÛvodu virového
onemocnûní pÛvodce pfiena‰eã
klí‰Èová encefalitida Alfavirus Ixodes ricinus

z ãeledi Togaviridae 
dal‰í virové encefalitidy rÛzné viry z ãeledi Ixodes ricinus, 

Flaviviridae, Coltivirus I. persulcatus, I. cookei, 
z ãeledi Reoviridae, Haemaphysalis spinigera 
Nairovirus z ãeledi a jiné druhy z tohoto rodu, 
Bunyaviridae Dermacentor spp., 

Hyalomma spp.
Vysvûtlivka: spp. = rÛzné druhy z uvedeného rodu
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Gnathozoma (pfiíì) klí‰tûte ve
skanovacím elektronickém mikroskopu

Silnû prosvûtlená samice Ixodes
scapularis, po stranách vaky
Ïaludku zãásti naplnûné krví

Fo
to

 M
ar

tin
 S

m
rã

ek
, a

rc
hi

v 
au

to
ra

Nemoci pÛvodu bakteriálního
onemocnûní pÛvodce pfiena‰eã
horeãka Skalnat˘ch Rickettsia rickettsii Dermacentor andersoni, 
hor D. variabilis, Haemaphysalis 

spp., 
Ixodes spp.

mediteránní klí‰Èová Rickettsia conori Rhipicephalus sanguineus
horeãka
Q-horeãka Coxiella burnetii Dermacentor spp.
ehrlichióza Ehrlichia canis Rhipicephalus sanguineus
infekãní cyklická Anaplasma platys Rhipicephalus sanguineus
trombocytopenie psÛ
granulocytární Ehrlichia ewingii Amblyomma americanum, 
ehrlichióza psÛ Rhipicephalus sanguineus
tularémie Franciscella tularensis Dermacentor spp., Ixodes spp.
Lymeská borelióza Borrelia burgdorferi (s.s.), Ixodes ricinus, I. scapularis,

B. garinii, B. afzelii, I. persulcatus, I. pacificus
B. japonica, B. valaisiana

Vyvûtlivky: spp. = rÛzné druhy z uvedného rodu; 
(s.s.) = sensu stricto (v uÏ‰ím slova smyslu)

Nemoci pÛvodu protozoárního
onemocnûní pÛvodce pfiena‰eã
babezióza Babesia canis, B. gibsoni Rhipicephalus spp., 

Haemaphysalis spp., 
Dermacentor spp., 
Boophilus spp.

theilerióza Theileria annae Ixodes hexagonus
hepatozoonóza Hepatozoon canis, Rhipicephalus sanguineus,

H. americanus Ixodes hexagonus
Vysvûtlivka: spp. = rÛzné druhy z uvedeného rodu
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