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Naléhavé úkoly v kontrole
a tlumení klíšťat a transmisivních
onemocnění u společenských zvířat
Mikroorganismy přenášené klíšťaty způsobují vážná onemocnění u zvířat v mnoha tropických a subtropických oblastech. Nyní, kdy
je známo, že klíšťata přenášejí infekční onemocnění na psy a kočky i v pásmech mírného
klimatu, vyvstává potřeba integrovaného přístupu k ochraně zvířat před infestací klíšťaty
naléhavěji než kdykoliv v minulosti. To vyžaduje dokonalé porozumění biologii, ekologii
i patogennímu působení těchto parazitů.
Mezi vektory přenášejícími onemocnění
zvířat a lidí je nejvýznamnější skupinou čeleď
Ixodidae, jejíž příslušníci se adaptovali na
téměř všechny klimatické podmínky a rozličné biotopy. Zahrnují 650 druhů ve 13 rodech
(např. Ixodes, Rhipicephalus, Dermacentor,
Amblyomma, Hyalomma, Haemophysalis,
Boophilus aj.). Reprodukční schopnosti klíšťat jsou vysoké, jedna samička produkuje
2500 až 4000 vajíček. Každá vývojová fáze
může mít klidové stadium v délce 6 měsíců
až 1 roku před obdobím sání. Parazité jsou
schopni odolávat a přežívat v chladných
nebo suchých obdobích roku.To vysvětluje
sezonnost v aktivitě a vrcholy výskytu klíšťat
na zvířatech.
Nejvýznamnějšími druhy ve vztahu k infestacím psů a koček jsou:
! Rhipicephalus sanguineus - celosvětově
rozšířený druh, zpravidla v teplých suchých
oblastech. Jde o hlavního vektora babesiózy (Babesia canis vogeli), ehrlichiózy,
hepatozoonózy a rickettsiózy.
! Dermacentor reticulatus - je adaptován na
oblasti s chladnějším a mírnějším klimatem
Evropy, preferuje stín a vlhko, nejčastěji
v lesích, parcích, křovinách. Je hlavním vektorem babesiózy způsobené druhem Babesia canis canis. Ekvivalentem v Severní
Americe je Dermacentor variabilis.
! Ixodes ricinus + Ixodes scapularis - mají
podobnou biologii jako Dermacentor reticulatus a jsou rozšířeni v Evropě (I. ricinus)
a v Severní Americe (I. scapularis). Jsou
hlavními přenašeči lymské choroby.

Tlumení klíšťat a boj
na přichycené klíště. Následproti nim je náročný
kem může vzniknout zánětlivý
vzhledem k jejich lokaligranulom, případně dojít k intozaci v prostředí a u růzxikaci a paralýze. Druhou fázi,
ných hostitelů, vzhledem
která nastupuje po 24 - 48 hodik jejich přirozené odolnách, provází rychlé sání krve,
nosti k chemickým látběhem něhož dochází k intenkám a vzhledem k nutné
zivní sekreci slin. Masivní exvysoké
koncentraci
krece tekutin prostřednictvím
a rychlému nástupu
degenerativně změněných slinúčinku použitého proných žláz je důležitá pro zajištěstředku. Z těchto důvodů
ní osmolarity orgánů klíštěte při
potřebujeme proti klíšťaintenzívním příjmu tekuté potratům nejenom vhodnou
vy (krve). Během této fáze
substanci, ale rovněž
může dojít k inokulaci patogena
integrovaný antiparazido krevního řečiště hostitele.
Klíšťata jsou známými přetární postup. Je nutno
našeči:
uvažovat o pravidelné
- virů (přes 650 virů, jako např.
preventivní léčbě raději
virová encefalitida a hemoranež o jednorázové apligická horečka)
kaci přípravku.
- bakterií (Borrelia, DermatophiPublikované
údaje
Ilustrační foto MERIAL
lus, Bartonella)
ukazují, že fipronil zajiš- rickettsií (Ehrlichia, Rickettsia)
ťuje účinné působení
- protozoí (Babesia, Theileria, Hepatozoon)
proti všem druhům klíšťat nacházeným jak
- nematod (Dipetalonema).
u psů, tak u koček (rody Rhipicephalus, DerPřenos těchto patogenů v rámci klíšťové
macentor a Ixodes). Jedna z publikovaných
populace se děje převážně mezi jednotlivými
studií dokládá, že fipronil usmrcuje více než
vývojovými stadii (trans-stadial transmission),
90 % klíšťat během 18 hodin, čímž redukuje
tzn. z larvy na nymfu a z nymfy na dospělce.
riziko přenosu patogenních agens. U psů
Může se však vyskytnout i transovariální přemá fipronil reziduální účinnost proti klíšťanos, jako v případě Babesia canis, který se
tům po dobu jednoho měsíce a nevykazuje
může opakovat i v následujících 3-5 generaztráty během koupání a šamponování;
u koček, u nichž je reziduální účinek proti
cích parazitů.
Vzhledem k mimořádné schopnosti klíšťat
klíšťatům považován za méně důležitý než
adaptovat se na rozličné podmínky prostředí
u psů, je ochranný efekt vyšší než 95 % po
a napadat širokou škálu hostitelů, kontrola
dobu nejméně dvou týdnů.
a tlumení transmisivních infekcí představuje
Probíhající studie mají ukázat, že pravidelvýznamný úkol a je aktuální výzvou pro
ná léčba fipronilem může pomoci v prevenci
výzkum i praxi. S ohledem na jejich současpřenosu transmisivních patogenů jako např.
Borrelia burgdorferi u psů napadených klíštěný výskyt v prostředí i na rozličných hostiteltem Ixodes scapularis. Další terénní studie je
ských domácích a divokých zvířatech řešení
zaměřena na prevenci infekce Ehrlichia canis
ochrany před klíšťaty i možnými přenášenýpravidelně opakovaným měsíčním ošetřením
mi patogeny není jednoduché. Navíc je kompsů ve francouzském armádním chovném
plikováno existencí chemorezistentních
zařízení v severní Africe.
kmenů, které byly popsány konkrétně u rodu
Boophilus (resp. Amblyomma) v tropických
oblastech.
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Ehrlichia canis v mikroskopickém snímku krevního nátěru psa
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Životní cyklus klíštěte zahrnuje tři stadia:
larva, nymfa a dospělec. Na zvířatech jsou
zpravidla viditelná imága, ale ve většině případů u psa a kočky, stejně tak jako u lidí, jsou
larva a nymfa infekčními stadii schopnými
přenosu rozličných patogenů.
Sání krve představuje cestu přenosu infekce. Sestává ze dvou fází. V první dochází
k pomalému příjmu hostitelovy krve. Důležitá
je zde přítomnost sekretu slinných žláz obsahujících antikoagulancia, cytokiny a prostaglandiny, sloužící k omezení hostitelovy reakce
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