
Klíšťata střední Evropy 

Klíšťata (čeleď Ixodidae) a klíšťáci (čeleď Argasidae) jsou známou skupinou ektoparazitů lidí i zvířat a 

jejich medicínský význam spočívá především ve schopnosti přenášet různá infekční onemocnění. Ve 

střední Evropě jsou klíšťata zastoupeny rody Ixodes, Dermacentor, Haemaphysalis, Hyalomma a 

Rhipicephalus. Klíšťáci jsou zastoupeni pouze rodem Argas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné schéma vývojového cyklu klíšťat čeledi Ixodidae 

 

Obecná biologie a ekologie 

Životní cyklus klíšťat zahrnuje 4 vývojová stádia – vajíčko, larvu, nymfu a dospělce. Pro přechod do 

následujícího vývojového stádia, a také pro rozmnožování je nutné sání krve na hostiteli. Podle počtu 

hostitelů rozeznáváme klíšťata jedno-, dvou- a trojhostitelská. U trojhostitelských klíšťat saje každé 

stádium na jiném hostiteli, v případě dvojhostitelských saje larva i nymfa na stejném hostiteli a 

dospělec si poté hledá nového hostitele a u jednohostitelských klíšťat sají všechna vývojová stádia na 

jednom hostiteli. Délka životního cyklus závisí na jednotlivých druzích, jejich způsobu života a také na 

podmínkách prostředí. V podmínkách střední Evropy to tak bývá 1-3 roky s rychlejšími cykly 

v teplejších oblastech (Maďarsko, jih Slovenska). Rozeznáváme ednofilní a exofilní druhy klíšťat. 

Tento termín vyjadřuje základní strategii druhu v kontextu vyhledávání hostitele. Endofilní druhy se 

zdržují v blízkosti místa odpočinku svých preferovaných hostitelů (hnízda, nory, jeskyně), zatímco 



exofilní klíšťata se pohybují volně v prostředí a na své hostitele čekají na vegetaci (v úrovni 

odpovídající velikosti hostitele, maximálně však v řádech nižších desítek cm nad úrovní povrchu) nebo 

je přímo aktivně vyhledávají. Rozmnožování probíhá u většiny druhů na hostiteli. Po páření samice 

sají krev, odpadávají a za určitý čas kladou vajíčka v prostředí. Vajíček sice naklade samice několik 

stovek až tisíc, dospělosti se však dožije pouze malé procento z nich. Samci na hostitelích vyhledávají 

samice a krev sají jen zřídka a krátkodobě, navíc jim scutum kryjící celou dorsální stranu těla 

neumožňuje nasátí většího množství krve. 

 

Rod Ixodes 

Ixodes je rodem klíšťat s největším počtem popsaných druhů v Evropě, z nichž se více než 15 

vyskytuje ve střední Evropě. Zástupci tohoto rodu jsou dosti rozmanití, co se ekologie a způsobu 

života týče. Nám nejznámější budou exofilní druhy klíšťat. Typickým zástupcem této skupiny je I. 

ricinus, pravděpodobně nejvíce zastoupené klíště Evropy s nejširším areálem výskytu. Mnohem 

obsáhlejší skupinou, co se do počtu druhů týče jsou klíšťata s endofilním způsobem života. Tyto druhy 

se dají ještě rozdělit do skupin podle preferencí hostitele na druhy parazitující u netopýrů, druhy 

nacházené primárně u ptáků a druhy, které využívají zejména hlodavce a jiné drobné savce, jako své 

hostitele. 

Ixodes vespertilionis je typickým zástupcem skupiny klíšťat, který využívají netopýry jako své 

hostitele. Morfologicky jsou dospělci těchto druhů snadno odlišitelní od jiných klíšťat rodu Ixodes – 

mají mnohem delší končetiny a připomínají tak spíše pavouky. Všechna vývojová stádia těchto klíšťat 

žijí v zimovištích netopýrů. Jejich aktivita je úzce spjata s jejich hostiteli, na kterých sají v době 

hibernace netopýrů a mimo dobu zimování jsou schována na stěnách jeskyně. Dalšími druhy 

zaznamenanými ve střední Evropě jsou I. simplex a I. ariadnae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samice I. vespertilionis – mají výrazně delší končetiny v porovnání s I. ricinus a také jiný tvar těla 

Endofilní druhy klíšťat čekají na své hostitele v jejich norách, hnízdech a hnízdních dutinách. Pro 

značnou část druhů tak platí, že všechny vývojová stádia sají na stejných druzích hostitele. Zároveň se 

také vyvinuly některé evoluční mechanismy, bránící nechtěnému opuštění příbytku hostitele – např. 

odpadnutí klíštěte po sání probíhá pouze v čase, kdy je hostitel v noře. Ze zástupců parazitujících na 



ptácích je to např. I. lividus, I. arboricola nebo I. caledonicus. Na hlodavcích a dalších drobných 

savcích parazitují ve střední Evropě druhy I. trianguliceps, I. laguri, I. acuminatus nebo I. hexagonus. 

Poslední zmíněný druh můžeme najít především u ježků a někdy také u drobnějších šelem včetně 

domácích psů. Většina výše zmíněných druhů byla zaznamenána i na člověku. Nálezy jsou však velmi 

vzácné a navzdory obtížnosti odlišit většinu ostatních druhů od běžného I. ricinus, je díky odlišné 

ekologii klíšťat dosti těžké se s nimi potkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samice I. hexagonus – kolem tělíčka je zřetelný světlý až bílý lem 

 

Mezi exofilní zástupce rodu Ixodes patří ve střední Evropě pouze druhy I. ricinus a I. frontalis. Klíště 

obecné je rozebráno dále v samostatné „kartě“. Ixodes frontalis je zřejmě nejběžnějším druhem 

klíštěte, se kterým se setkáváme u ptáků. Parazituje především u pěvců, ale lze se s ním setkat i u 

dalších druhů ptáků. Jedinci jsou obvykle přítomní přímo na ptácích, je však možné je zachytit i na 

vegetaci při vlajkování. Ixodes frontalis je pravděpodobně zodpovědný za tzv. avian tick-related 

syndrom, což je onemocnění projevující se otoky, krváceninami a neurologickými příznaky u ptáků na 

kterých byl zároveň pozorován tento druh klíštěte. Po odstranění klíšťat se klinický obraz většinou 

velmi brzo výrazně zlepší. Z klíšťat u takto postižených ptáků nebyly izolovány žádné patogeny, které 

by mohly tyto příznaky vysvětlit a je tedy možné, že se jedná o alergickou reakci na látky přítomné 

v klíštěcích slinách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývojová stádia I. ricinus zleva: larva, nasátá larva, nymfa, dospělý samec, dospělá samice 



Rod Dermacentor 

V Evropě včetně celého středomoří se můžeme setkat se dvěma zástupci rodu Dermacentor – D. 

reticulatus a D. marginatus. V porovnání s klíštětem obecným (I. ricinus) jsou dospělci tohoto druhu 

zřetelně větší a mají výraznou kresbu na scutu. Zatímco larvy a nymfy obou druhů se vyskytují 

v norách preferovaných hostitelů a v jejich okolí, dospělá klíšťata čekají v prostředí na své hostitele. 

Těmi jsou především větší přežvýkavci, koně a šelmy. Dospělci D. reticulatus jsou častými parazity 

domácích psů, zatímco u D. marginatus je to spíše dobytek. Oba tyto druhy mohou parazitovat také 

na lidech a D. reticulatus se vyskytuje i na území České republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srovnání velikosti nenasáté (vlevo) a nasáté (vpravo) samice D. reticulatus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ač to tak nemusí vypadat, všichni tři jedinci jsou samci D. reticulatus. Kresba na scutu samce nejvíce vpravo 

není téměř viditelná – vzor je způsoben „průhledností“ klíštěte. 

 



Rod Haemaphysalis 

Klíšťata rodu Haemaphysalis se kterými se můžeme setkat ve střední Evropě jsou exofilními druhy, 

které preferují spíše teplejší biotopy. Jsou to trojhostitelská klíšťata s nižšími vývojovými stádii 

parazitujícími na hlodavcích, ptácích nebo případně ještěrech. Dospělci si pak za své hostitele vybírají 

především přežvýkavce, v menší míře i šelmy nebo lidi. Zastoupeny jsou zde druhy H. concinna, H. 

punctata a H. inermis. Zajímavostí u posledního zmíněného druhu je, že nedospělá vývojová stádia 

sají po dobu jen několika hodin. Na území ČR se pravděpodobně vyskytuje pouze H. concinna, a to 

v nejjižnějších oblastech Moravy. Z hlediska přenosu patogenů můžou tato klíšťata přenášet celou 

řadu bakterií rodu Rickettsia a další patogeny jako Anaplasma phagocytohilum nebo Coxiella burnetii, 

či virus klíšťové encefalitidy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samice klíštěte H. concinna 

 

Rod Rhipicephalus 

Rhipicephalus sanguineus je jediným zástupcem svého rodu, který se v současnosti vyskytuje ve 

střední Evropě. V posledních letech díky molekulárním metodám a ztrátě původních popsaných 

jedinců vyvstalo mnoho taxonomických neshod ohledně tohoto druhu. Správné je tak používat 

termín R. sanguineus sensu lato (s.l.). V současnosti rozeznáváme tzv. tropickou linii a linii mírného 

pásu, se kterou se můžeme v Evropě setkat. V současné době je výskyt tohoto druhu ve střední 

Evropě potvrzen pouze v Maďarsku. Nejdůležitějším hostitelem tohoto klíštěte jsou psi, na kterých 

sají všechna vývojová stádia. Po sání však jedinci odpadávají a jedná se tak o trojhostitelské klíště. 

Mimo hostitele se jedinci zdržují v blízkosti jejich obydlí – kotce, útulky, psí boudy nebo i domácnosti. 

Obecně se pravděpodobně jedná o celosvětově nejběžněji nacházené psí klíště. Tato klíšťata tak 

mohou využívat právě psi při svém šíření a díky velké oblibě cestování s domácími mazlíčky tak 

rozšiřovat svůj areál výskytu i dále severněji. Významný je tento druh i z pohledu přenášených 

patogenů, protože může přenášet psí ehrlichiózu způsobenou Ehrlichia canis a je také vektorem psích 

babesií – Babesia gibsoni a B. vogeli. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samec (vlevo) a samice (vpravo) R. sanguineus – červené až červenohnědé zbarvení je výrazné 

 

Rod Hyalomma 

Posledním rodem klíšťat zastoupeným v Evropě je Hyalomma. Ve střední Evropě se vyskytují dva 

druhy – H. marginatum a H. rufipes. Obě tato klíšťata jsou dvojhostitelská, kdy larvy i nymfy sají na 

stejném hostiteli. Tím jsou nejčastěji zajícovci nebo na zemi hnízdící druhy ptáků. Dospělci jsou poté 

parazité větších kopytníků, jak koňovitých, tak přežvýkavců a příležitostně sají i na lidech. Hyalommy 

na rozdíl od jiných exofilních klíšťat (např. I. ricinus) nečekají na své hostitele na vegetaci, ale aktivně 

je vyhledávají. Pokud zaznamenají jeho přítomnost (pachově nebo pomocí vibrací a zvuků), jsou 

schopni ho aktivně a rychle vyhledat i na vzdálenosti čítající několik metrů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnání samic různých druhů klíšťat – I. ricinus (vlevo dole), D. reticulatus (vlevo nahoře) a H. marginatum 

(vpravo) 

 



Rod Argasidae 

Ve střední Evropě se můžeme setkat pouze s klíšťáky rodu Argas. Oproti klasickým klíšťatům (čeleď 

Ixodidae) mají několik morfologických a biologických odlišností. Zcela chybí typický štítek zvaný 

scutum a není možné na první pohled rozeznat pohlaví dospělců. Zástupci rodu Argas jsou hnízdní 

parazité, kteří sají krev především na ptačích hostitelích, a to převážně v noci. V našich podmínkách je 

možné se setkat s druhy A. reflexus – parazit především holubů a pěvců, A. persicus – parazit drůbeže 

a A. vespertilionis – který parazituje u netopýrů. Také vývojový cyklus je odlišný od běžných klíšťat. U 

klíšťáků totiž pozorujeme několik nymfálních stádií, jejichž počet závisí jednak na konkrétním druhu, 

ale také na podmínkách prostředí. Vzhledem k tomu, že všechna vývojová stádia jsou schopna 

vydržet delší dobu bez sání (larvy řádově měsíc, nymfy do jednoho roku a dospělci až 3 roky), může 

dokončení životního cyklu trvat i několik let. Nejběžnějšími hostiteli klíšťáků parazitujících na ptácích 

jsou holubi a drůbež, občasně může docházet i k napadení lidí. 

 

Jedinci A. reflexus schovaní v úkrytu 

 

Sběr klíšťat 

Klíšťata jsou velmi pečlivě studovanou skupinou živočichů. Jelikož zastávají roli přenašečů infekčních 

onemocnění lidí i zvířat, mohou nám poznatky získané jejich studiem mimo jiné napomoci 

k porozumění epidemiologie těchto onemocnění. Kromě studia ekologie různých klíštěcích druhů 

probíhají výzkumy zaměřené na detekci přítomných patogenů, schopnost klíšťat tyto infekce 

přenášet nebo např. studium jejich mikrobiomu. 

Pro práci s klíšťaty je nejdříve nutné je nasbírat. Zvolená metoda sběru poté záleží na konkrétním 

druhu klíštěte a jeho ekologii. Endofilní druhy klíšťat, které parazitují na ptácích se nejlépe získávají 

právě ze svých hostitelů – např. při větších kroužkovacích akcích, při kontrole hnízdních budek apod. 



Endofilní druhy, které preferují drobné savce je nutné hledat buďto na konkrétních jedincích, 

případně se dají sbírat přímo v norách – pro tyto případy je možné nory vykopat a materiál prosít, 

existují speciální vakuové přístroje nebo speciální pasti, které využívají např. oxid uhličitý. Exofilní 

druhy klíšťat se sbírají nejčastěji pomocí dvou metod – vlajkování nebo „tahání“ (angl. flagging a 

dragging). Podstatou těchto metod je zachycení klíšťat na pruh látky, který je přetahován po zemi 

(dragging) nebo po vyšší vegetaci, připevněný na tyči (flagging). Pomocí těchto technik je možné 

navzorkovat větší plochy a usuzovat i na hustotu populací klíšťat v dané oblasti. 

Následné určení nasbíraných klíšťat může být obtížné. Molekulární určení je založeno na sekvenování 

některých genů, nejčastěji mitochondriálních. Ve většině případů je však dostatečné určení 

morfologické. Přesného druhového určení některých jedinců jsou však schopni pouze zkušení 

odborníci. Mezi důležité morfologické znaky patří morfologie oblasti análního otvoru, přítomnost a 

tvar trnů na kyčlích prvního páru končetin, spirakulární destičky nebo vzhled hlavy, hypostomu a 

palp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail ventrální strany samice I. ricinus se zaměřením na některé důležité morfologické znaky



  



  



  



  



Klíšťaty přenášené patogeny 

Jakožto krev sající členovci, mohou klíšťata sloužit jako vektoři patogenní mikroorganismů. Většina 

druhů klíšťat je také vícehostitelských, takže jsou schopna přenášet patogeny mezi jedinci a často i 

odlišnými druhy zvířat, případně takový mikroorganismus přenést na člověka. Existuje celá řada virů, 

bakterií a krevních parazitů, k jejichž šíření jsou nezbytně nutná právě klíšťata. V kontextu přenosu 

patogenů hrají v případě klíšťat zásadní roli pojmy transstadeální a transovariální přenos. Vzhledem 

k tomu, že po nasátí vývojového stádia dochází ke svleku, musí přenášené mikroorganismy v těch 

částech těla klíštěte, která se při svlékání neobměňují (transstadeální přenos). Velkou výhodou 

patogenu je, pokud je schopný transovariálního přenosu – zde musí dojít k infekci vajíček 

v pohlavních orgánech samice klíštěte a patogen tak s jistou mírou úspěšnosti (ne všechny larvy jsou 

následně infikovány) přechází do další generace klíšťat. Tím se nejen udrží v prostředí delší dobu, ale 

znásobí se tak počet infekčních klíšťat, která jsou schopna daný mikroorganismu dále šířit. 

Molekulární metody umožňují detekci DNA širokého spektra patogenů i přímo v klíšťatech. Zde je 

ovšem potřeba mít na paměti fakt, že krev obratlovce vydrží v klíštěti poměrně dlouhou dobu a 

zároveň s ní tam může vydržet DNA jakýchkoliv patogenů, která se nacházela v krvi předchozího 

hostitele. Pokud nebylo experimentálně prokázáno, že daný druh klíštěte je schopný přenášet jisté 

onemocnění, neznamená nutně nález DNA určitého patogenu infekčnost takovéhoto klíštěte. 

Mikroorganismus nemusí v klíštěti přežívat, nemusí být schopen dostat se do slinných žláz a tím 

pádem do krevního oběhu následujícího hostitele a samotný průkaz nukleové kyseliny nevypovídá nic 

o životnosti/infekčnosti detekovaného mikroorganismu. 

 

Virové infekce 

Ve virologii se setkáme s pojmem arbovirus, což je označení pro členovci přenášené viry (ARthropod-

BOrn virus) a někdy se můžeme setkat dokonce s pojmem tibovirus (TIck-BOrn virus). Arboviry nejsou 

klasickou taxonomickou jednotkou, ale zahrnují v sobě zástupce virů z různých řádů a čeledí. Kromě 

viru afrického moru prasat (dsDNA virus) jsou všechny ostatní významné arboviry RNA viry. Většina 

z nich zároveň spadá do čeledi Flaviviridae, Reoviridae, Togaviridae nebo do řádu Bunyavirales. Pro 

střední Evropu je nejvýznamnějším klíšťaty přenášeným virem virus klíšťové encefalitidy, který patří 

do čeledi Flaviviridae. Tento virus je podrobněji popsán dále. S postupným rozšiřováním výskytu 

některých teplomilnějších druhů klíšťat by se mohla začít ve střední Evropě vyskytovat Krymsko-

konžská krvácivá horečka – onemocnění přenášené klíštětem H. marginatum. Toto závažné 

onemocnění se v první fázi projevuje nespecifickými chřipkovými příznaky (horečka, bolest svalů a 

hlavy) s přidanou nauzeou a zvracením (někdy velmi intenzivním). Postupně se mohou přidat i 

neurologické příznaky - změny nálad, zmatenost a ospalost. Během několika dnů dochází k nástupu 

hemoragické fáze onemocnění. Ke krvácení dochází především v kůži - petechie na sliznicích, 

ekchymózy až hemoragie na kůži. Pacienti také často krvácejí z nosu a při silném zvracení může 

docházet ke krvácení z žaludku. Následnými komplikacemi může být selhání jater nebo ledvin. 

Relativně často tak může být infekce smrtelná. Kromě přenosu pomocí klíšťat se může člověk nakazit 

i při kontaktu s krví nemocného případně s krví infikovaných zvířat, jako je dobytek. 

 

Bakteriální infekce 

Významné bakterie přenášené klíšťaty tvoří prakticky dvě skupiny – řadí se buďto mezi Spirochety, 

konkrétně do rodu Borrelia anebo patří do řádu Rickettsiales. Zástupci rodu Borrelia způsobují 



onemocnění lidí i zvířat a asi nejznámějším z nich je Lymská borelióza. Podrobněji rozebrány jsou 

dále. Zajímavostí je, že do Rickettsiales patří i rod Midichloria, což jsou v posledních letech pečlivě 

studovaní endosymbionti klíšťat. Fanoušky série Hvězdných válek možná nadchne, že dostali název 

právě podle midichlorianů, které v tomto sci-fi měli spojitost s afinitou jedince k tzv. „Síle“. 

Pravděpodobně z tohoto řádu také pocházely tzv. proto-mitochondrie, čili bakterie, které podle 

některých teorií daly vzniknout mitochondriím v dnešních eukaryotických buňkách. 

Z medicínského hlediska jsou však mnohem důležitější rody Rickettsia, Anaplasma a Ehrlichia. 

Všechny tyto patogenní bakterie jsou obligátně intracelulární a mohou způsobovat závažná 

onemocnění lidí nebo zvířat. Ze zástupců rodu Anaplasma je nejvýznamnější A. phagocytophilum, 

která může způsobovat horečnaté onemocnění lidí i zvířat a je pospána dále. Další zástupci jsou např. 

A. marginale, patogen především skotu nebo A. platys způsobující onemocnění u psů, avšak tyto 

infekce se ve střední Evropě nevyskytují. Nejvýznamnějším zástupcem rodu Ehrlichia je E. canis, která 

se však ve střední Evropě přirozeně nevyskytuje. Dřívější taxonomie označovala některé zástupce 

rodu Anaplasma jako právě Ehrlichia a „psí ehrlichióza“ tak může ve skutečnosti odkazovat právě 

třeba na infekci A. phagocytophilum. Zástupci rodu Rickettsia se rozdělují na dvě hlavní skupiny – 

skvrnité horečky a tyfu. Vektory druhé zmíněné skupiny jsou spíše blechy a vši a typickým zástupcem 

je R. prowazekii, původce skvrnitého tyfu. Skupina rickettsií způsobujících skvrnité horečky je 

přenášená především klíšťaty a mezi nejznámější zástupce patří R. rickettsii, původce Horečky 

Skalistých hor. Ve střední Evropě se vyskytuje např. R. slovaca nebo R. helvetica. Další významnou 

bakterií, která může být přenášená pomocí klíšťat je Coxiella burnetii, původce Q horečky. Toto 

onemocnění může u lidí způsobit závažné pneumonie a v chronické formě i život ohrožující 

endokarditidy. Rezervoárem infekce pro lidi jsou většinou domácí přežvýkavci, i klíšťata však mohou 

hrát roli v epidemiologii onemocnění. 

 

Parazitární infekce 

Členovci přenášené parazitární infekce jsou velmi významnou skupinou onemocnění, která postihují 

jak lidi, tak zvířata. Vektory části z nich jsou také klíšťata, která přenáší především veterinárně 

významné zástupce krevních parazitů z kmene Apicomplexa. Pro střední Evropu mají význam pouze 

rody Babesia, v menší míře Theileria a rody Hepatozoon a Cytauxzoon. U všech těchto parazitů 

zahrnuje vývojový cyklus fázi nepohlavního množení (merogonii), která probíhá právě v obratlovčím 

hostiteli a fázi pohlavního množení (gametogonii), která se odehrává v klíštěti. Klíště tak slouží jako 

definitivní hostitel, zatímco obratlovec je v roli mezihostitele. 

Rody Babesia a Theileria jsou představeny níže. Ze zástupců rodu Hepatozoon má v této oblasti 

význam pouze H. canis. Do relativně nedávné doby se myslelo, že infekce H. canis jsou ve střední 

Evropě pouze importované, neboť jediným významným vektorem tohoto prvoka měl být R. 

sanguineus s.l., který se vyskytuje pouze na jihu Maďarska. Díky studiím prováděným na volně žijících 

šelmách je však jasné, že H. canis je vcelku běžným parazitem lišek či šakalů. Je tak nasnadě, že 

vektorem v této oblasti musí být jiný druh klíštěte, pravděpodobně I. ricinus, I. hexagonus nebo D. 

reticulatus. Vývojový cyklus se mírně liší od ostatních klíšťaty přenášených parazitóz. Hostitel se 

nakazí po pozření klíštěte – v tělní dutině klíštěte se totiž tvoří oocysta a parazit tak nepřechází do 

slinných žláz a nemůže dojít k přenosu při sání. V těle hostitele sporozoiti pronikají přes stěnu střeva 

a infikují různé orgány – mízní uzliny, slezina, játra, kostní dřeň nebo i ledviny či příčně pruhovanou 

svalovinu. Zde dochází k nepohlavnímu množení parazita a první generaci merogonie. Meronti 

mohou následně prodělat další generaci, případně infikují neutrofily a monocyty v periferní krvi. Tyto 

leukocyty jsou poté zdrojem infekce pro další klíště. V klíštěti proběhne gametogonie a tvorba oocyst. 



U psů byl prokázán také transplacentární přenos. Infekce mohou být od asmytomatických po 

závažné, které končí smrtí pacienta. Příznaky souvisí především s prvotní infekcí orgánů, kde dochází 

k tvorbě zánětu. Pozorována může být horečka, apatie, hubnutí, anémie nebo bolest svalů. V ČR toto 

onemocnění není příliš často diagnostikováno, ale vzhledem k přítomnosti parazita v populaci lišek, je 

třeba na něj myslet a v indikovaných případech ho přidat na seznam diferenciálních diagnóz. 

Obdobně jako u některých dalších infekcí způsobených krevními prvoky je i v případě H. canis účinný 

imidocarb. V současné době (2021) však není na českém trhu registrován žádný léčivý přípravek 

s touto účinnou látkou. 

Ve střední Evropě se můžeme setkat ještě se zástupci rodu Cytauxzoon. Tito parazité jsou příbuzní 

spíše babesiím a theileriím a parazitují u kočkovitých šelem. Merogonie těchto parazitů probíhá v 

mononukleárních leukocytech myeloidní řady, a to jak v prekurzorech, tak i v krevních nebo 

tkáňových buňkách. Patogeneze onemocnění spočívá především v hromadění infikovaných buněk 

v stěně cév a následnému ucpávání a trombotizaci kapilár, nejčastěji v játrech a slezině. Význam má 

toto onemocnění spíše u venkovních koček, může však představovat hrozbu pro malé populace 

ohrožených kočkovitých šelem, případně pro takovéto šelmy žijící v zajetí. 
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