
kdyÏ nejsou tak známá a u nás roz‰í-
fiená jako nejobávanûj‰í lymská boreli-
óza a klí‰Èová encefalitida, takÏe setká-

ní s nimi hrozí pfiedev‰ím pfii cestování
po svûtû, vûdût bychom o nich mûli. 

Mediteránní horeãka (africká
klí‰Èová horeãka, marseillská horeãka,
Mediterranean Spoted Fever, MSF)
V˘skyt: Je bûÏná v jiÏní Evropû v okolí
Stfiedozemního mofie, kolem âerného

a Kaspického mofie, v severní Africe
i v jejím tropickém pásmu, na Blízkém
v˘chodû, v Indii. Za rezervoárového hos-
titele je z pohledu epidemiologického
(z hlediska moÏnosti pfienosu nemoci
na ãlovûka) ãasto pokládán pes, neboÈ
sáním na nûm se nejãastûji nakazí klí‰-
Èata pfiijímající pozdûji potravu na ãlo-
vûku a zprostfiedkující jeho infekci. Ve
skuteãnosti jsou v‰ak rezervoárov˘m
hostitelem nûkteré druhy volnû Ïijících
hlodavcÛ. Pes je nejãastûji napaden˘m
Ïivoãi‰n˘m druhem, ãlovûk se nakazí
pouze pfiíleÏitostnû a to nejen prostfied-
nictvím parazitace klí‰Èat, ale také pro-
stfiednictvím nosní sliznice, na kterou se
mÛÏe pÛvodce dostat napfiíklad zneãi‰-
tûn˘ma rukama, tfieba po odstraÀování
a smrcení infikovaného klí‰tûte. 
PÛvodce: Bakterie Rickettsia conori
Pfiena‰eã: Piják psí (Rhipicephalus 
sanguineus)
Pfiíznaky: Inkubaãní doba trvá 5 aÏ 7
dní. Pak se objevuje tzv. primární léze 
– nebolestiv˘ vfiídek v místû pfiichycení
klí‰tûte provázen˘ zdufiením regionál-
ních mízních uzlin. Onemocnûní vût‰i-
nou pfiipomíná klinick˘m prÛbûhem
lehãí pfiípady horeãky Skalnat˘ch hor,
mnohdy v‰ak probíhá skrytû (latentnû),
bez pfiíznakÛ (inaparentnû). Pfii prÛbû-
hu provázeném v˘skytem klinick˘ch
pfiíznakÛ se dostavuje po vzniku pri-
márního vfiídku horeãka a sytû ãervená
koÏní vyráÏka (s tvorbou pupínkÛ
a uzlíkÛ), která se ‰ífií po celém tûle.
Dal‰ím pfiíznakem onemocnûní je bo-
lest svalÛ, kloubÛ a hlavy, zimnice, cel-
ková slabost a zánût spojivek (konjunk-
tivitida). 
Léãba a prevence: K léãbû se pouÏívá
oxytetracyklin v patfiiãné dávce a podá-
vá se po dobu 7 dní. Úãinnou ochranou
psa pfied nákazou je prevence jeho
zaklí‰tûní a vãasné odstranûní pfiichyce-
n˘ch ektoparazitÛ. 

Babesióza (piroplazmóza) 
V˘skyt: Je roz‰ífiena prakticky po celém
svûtû, pouze nûkde je ãastûj‰í a jinde
ménû ãastá. V JiÏní Americe, pfieváÏné
ãásti Asie, v Africe (s v˘jimkou její jiÏní
ãásti) a v jiÏní Evropû jde o onemocnûní
vyvolané druhem Babesia canis, v nûkte-
r˘ch oblastech Asie, pfiedev‰ím v Indii,
v Severní Americe a jiÏní Africe je jejím
pÛvodcem B. gibsoni. V âR se onemocnû-
ní vyskytuje v dolním povodí Dyje a Mo-
ravy, kde je pfiená‰ejí klí‰Èata rodu
Dermacentor. Vyskytuje se také v nûkte-
r˘ch oblastech na Slovensku. MÛÏe b˘t
téÏ velmi snadno zavleãeno z oblastí,
v nichÏ se vyskytuje trvale, do míst, kde
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Onemocnění 
přenášená klíšťaty (5)
Dnes se budeme vûnovat dal‰ím ménû znám˘m nemocem,
které pfiená‰ejí klí‰Èata, a také  jejich léãbû a prevenci. 

I

Pes se mÛÏe
od klí‰tûte
nakazit
kdekoliv 
na svûtû

Fo
to

 M
ar

tin
 S

m
rã

ek
 a

 a
rc

hi
v 

au
to

ra

SP 09/07 56-57 Klíšťata 5d  14.8.2007 11:21  Stránka 56



pfiedtím nebylo nikdy zaznamenáno nebo
kde je jeho v˘skyt pouze sporadick˘.
Zdrojem nákazy mohou b˘t téÏ jedinci,
ktefií onemocnûní prodûlali, a to proto, Ïe
i v organismu jedince vyléãeného z akut-
ní fáze, nevykazujícího Ïádné pfiíznaky
choroby, mohou její pÛvodci pfieÏívat
mûsíce a dokonce i roky.
PÛvodci: Prvoci (jednobunûãní Ïivoãi-
chové) druhu Babesia canis a B. gibsoni
(syn. Piroplasma canis, P. gibsoni)
Babesia canis je pomûrnû velk˘ prvok
(jednobunûãn˘ Ïivoãich) o rozmûrech
5krát 2,5 mikrometru (tisícin milimetru),
B. gibsoni je naproti tomu mal˘ prvok
velikosti 1,5krát 2 mikrometry. 
Pfiena‰eãi: RÛzné druhy klí‰Èat 
z rodu Rhipicephalus, 
Haemaphysalis a Dermacentor
Dochází u nich také k transovariálnímu
pfienosu, coÏ je, kromû pfiíjmu potravy
na rezervoárovém hostiteli, hostitelích
nemocn˘ch a na jedincích, u nichÏ ode-
znûla akutní fáze nemoci, druhá cesta
jejich nákazy.
Pfiíznaky: Babesie jsou nitrobunûãní
cizopasníci parazitující v ãerven˘ch kr-
vinkách (erytrocytech) hostitele. Hlavní
pfiíãinou jeho po‰kození je destrukce
tûchto krevních bunûk. Prvoci, ktefií se se
slinami klí‰tûte dostávají do krve hostite-
le, napadají erytrocyty, mnoÏí se v nich
a po jejich pfieplnûní a prasknutí se uvol-
Àují a vnikají do dal‰ích ãerven˘ch krvi-
nek. Rozpad erytrocytÛ vede k akutní
hemolytické anémii (chudokrevnosti
z rozpadu ãerven˘ch krvinek). Z poãáteã-
ního akutního stadia pfiechází onemoc-
nûní do chronického, v nûmÏ dochází
k roz‰ífiení cév a na rÛzn˘ch místech ke
vzniku nitrocévních poruch sráÏlivosti
krve (diseminované intravaskulární koa-
gulopatii). Prostupnost (permeabilita)
kapilár je zv˘‰ená. Na postiÏen˘ch mís-
tech vznikají otoky a dochází k zarudnutí
pokoÏky. 
K pfiíznakÛm akutní fáze onemocnûní
patfií vysoká horeãka (aÏ 42 °C), k níÏ se

pfiidává chudokrevnost a Ïloutenka (ikte-
rus). V moãi se objevuje krev. Pacient trpí
nechutenstvím, celkovou slabostí a vel-
kou Ïízní. Onemocnûní mÛÏe konãit jeho
smrtí. V chronické fázi není tûlesná tep-
lota tak vysoká a také anémie a ikterus
jsou ménû v˘razné, ale nemocné zvífie
slábne a chfiadne. Objevuje se zánût sliz-
nice dutiny ústní, Ïaludku a katar d˘cha-
cích cest projevující se du‰ností. Nûkdy
dochází také k selhání ledvin. V dutinû
bfii‰ní vzniká v˘potek (ascites). Po‰kozeny
mohou b˘t téÏ oãi (keratitidou neboli
zánûtem rohovky a uveitidou ãili zánû-
tem cévnaté pigmentované vnitfiní ãásti
oka zaji‰Èující jeho v˘Ïivu). Pacient trpí
pfii pohybu bolestivostí, která pfiipomíná
revmatoidní artritidu, je v‰ak zpÛsobena
zánûtliv˘m onemocnûním kosterních sva-
lÛ (myozitidou). PostiÏena mÛÏe b˘t
i centrální nervová soustava, coÏ se pro-
jevuje poruchami hybnosti, obrnami
a epileptiformními (epilepsii pfiipomína-
jícími) záchvaty, anebo se mohou objevit
pfiíznaky jako pfii vzteklinû.
Pomûrnû ãasto b˘vá babesióza kompliko-
vána souãasn˘m onemocnûním ehrlichi-
ózou nebo boreliózou, protoÏe klí‰Èata
mnohdy pfiená‰ejí pÛvodce tûchto nemo-
cí souãasnû s babesiemi. PrÛbûh nemoci
je potom tûÏk˘ a celkov˘ stav psa velmi
‰patn˘. Nûkdy mÛÏe probíhat babesióza
naopak bezpfiíznakovû (pokud napfiíklad
je infikovan˘ pes schopen díky dobfie fun-

gujícím obrann˘m mechanismÛm svého
organismu se jí do znaãné míry úãinnû
bránit) a projeví se pak stavem, kter˘ je
u lidí znám (a s latentní infekcí babesie-
mi dáván do souvislosti) jako chronick˘
únavov˘ syndrom. Pes potom nedosahu-
je takov˘ch v˘konÛ pfii v˘cviku, v honitbû,
v zápfiahu, na dostihové dráze, pfii agility
atd., jako kdyÏ byl úplnû zdráv.
Tam, kde se babesióza vyskytuje trvale,
získávají onemocnûlá zvífiata tzv. neste-
rilní imunitu. To je stav, pfii nûmÏ cizo-
pasníci pfieÏívající v tûle psa brání jeho
reinfekci. Trvá asi rok, pak prvoci spon-
tánnû hynou.
Léãba a prevence: K léãbû se pouÏívají
pfiípravky, jejichÏ úãinnou sloÏkou je imi-
dokrab a to v dávce 1 aÏ 5 mg / 1 kg Ïivé
hmotnosti injekãnû (subkutánnû), cel-
kem 2krát ve dvout˘denním intervalu
(tato terapie není prosta neÏádoucích
vedlej‰ích úãinkÛ). Nûkdy se pouÏívají
také pfiípravky s pentamidinem nebo
diminiazenaceturátem, ale jejich podává-
ní je spojeno s ãetn˘mi je‰tû závaÏnûj‰ími
neÏádoucími vedlej‰ími úãinky, které
mohou mít dokonce fatální dÛsledky.
Úspû‰ná léãba navíc vede sice k odeznûní
klinick˘ch pfiíznakÛ, ale nezaruãuje úpl-
nou eliminaci pÛvodcÛ, ktefií potom
mohou pfieÏívat je‰tû velmi dlouho v krvi
pacienta. V akutní fázi onemocnûní je
pfiedpovûì prÛbûhu a uzdravení nejistá
aÏ nepfiíznivá, v chronické fázi je pfiízni-
vûj‰í, ale pfiípadná jiná simultánnû probí-
hající infekãní onemocnûní pfiená‰ená
klí‰Èaty vyhlídky na uzdravení podstatnû
zhor‰ují. Znamená to, Ïe pfii babesióze,
u níÏ nedojde po patfiiãné léãbû ke zlep-
‰ení celkového stavu psa, je nutno pátrat
po pfiípadném soubûÏném onemocnûní
ehrlichiózou nebo boreliózou.
Úãinnou ochranou psa pfied nákazou je
prevence jeho zaklí‰tûní a vãasné odstra-
nûní pfiípadnû pfiichycen˘ch ektoparazi-
tÛ. Pfii krevních transfuzích je tfieba vy‰et-
fiením vylouãit pfiítomnost babesií v krvi
dárce. Ivan Stuchl˘

Ústní ústrojí pijáka psího (Rhipicephalus
saguineus) na snímku ze scanovacího
(rastrovacího) mikroskopu
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