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Za posledných 20 rokov 

bolo Európe 

identifikovaných viac 

ako  

20 nových bakteriálnych 

kliešťami prenosných 

patogénov. 
 

 



Kliešte sú „upíri“ 

 parazity (ektoparazity),  

ktoré sa živia krvou zvierat  

a príležitostne pijú krv i ľuďom 



Kliešte 
 

 

 Ektoparazity, ktoré sa živia krvou voľne žijúcich a domácich 
zvierat, príležitostne i človeka  

 kmeň: Arthropoda -  trieda: Arachnida - rad: Acari (22 
rodov a 3 čeľade -  Ixodidae, Argasidae, Nuttalliellidae)  

 život. cyklus – týždne – mesiace, 1-, 2- a  3-hostiteľský (R. 
appendiculatus a I. ricinus ) 

 Ústne ústroje sú prispôsobené na parazitický spôsob života 
(klepietka - chelicery) 

 Môžu byť vektormi (prenášačmi)  pôvodcov (vírusov, 
baktérií a prvokov) rôznych ochorení 



Hostitelia kliešťov 

 



Nie všetky kliešte sú pre človeka 

nebezpečné 

   Podľa miesta, kde kliešť vyhľadáva hostiteľa 
delíme kliešte na : 

 

 hniezdno-norové (nidikolné)   

  - žijú v hniezdach a norách vtákov,  

    cicavcov (ježov, líšok, netopierov...) 
  

 pasienkové, vonkajšie (exofilné)  

  - číhajú na pastviskách, v lesoch 

  - afinita k určitému typu prostredia 

  - široké spektrum hostiteľov 

  - rôzna ročná i denná doba aktivity  

 

           - epidemiologický význam  

   - prenos pôvodcov ochorení 
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Epidemiologicky významné kliešte na Slovensku  

Kliešť pijak – Dermacentor 

maskáčový kliešť 

Kliešť – Ixodes 

červený kliešť 

Kliešť  - Haemaphysalis 

hnedý kliešť 



Vývinový cyklus - tri vývinové štádiá 
(trojhostiteľské kliešte) – Ixodes ricinus –najvýznamnejsší 

vektor 

 Larva (pije 2-6 dní) 

 Nymfa (2-7 dní) 

 Imágo (dospelec) 

 samička (5-14 dní) 

 samček (nepije) 

Premena - metamorfóza 

 Oplodnenie 

 Ovogenéza 

 Kladenie vajíčok 

    (ovopozícia) 

    (cca 2000 vajíčok) 



 Má ploché telo s tvrdým povrchom a 8 nohami (larva má len 6 

nôh) 

 Meria 2 mm (samček) až 10 mm (napitá samička)  

 Nacicaná samička zväčšuje svoju hmotnosť až 200-násobne 

  Dlhá doba cicania (viac ako 2 dni) 

 Presun spolu s hostiteľom (nové ohniská) 

 Vektorová kapacita – podmienená – dĺžkou života, 

plodnosťou, dĺžkou cicania, veľkým množstvom hostiteľov, 

dĺžkou prežitia bez hostiteľa 

 

Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus)- 

náš epidemiologicky najvýznamnejší kliešť 



Ixodes ricinus - kliešť obyčajný 
 

Hostitelia - široké spektrum 

larvy - drobné zemné cicavce, vtáky, plazy  

dospelé – stredné a veľké zvieratá  

nymfy – všetky skupiny  
  

Človeka napádajú všetky tri vývinové štádiá 
 

Sezónnosť  

- marec - október (max. máj-jún) 

- v letných mesiacoch na nížinách pokles aktivity 

 

 

 

- v horských oblastiach maximum od mája do septembra 



Hlava a ústne ústroje kliešťa 

Na hlave má 

kliešť párové 

článkované palpy 

(hmatadlá) 

 

chelicery 

(klepietka) 

ktorými prereže 

kožu 

 

do ranky vsunie 

ozubený fixačný 

orgán - hypostóm 

(chobôtik) 

hypostóm 

palpy 

chelicery 



dospelé - na koncoch 

stebiel a listov tráv a 

konárikov do výšky cca 

1m 

nymfy – na nízkej 

vegetácii a lesnej 

hrabanke 



Listnaté lesy (20,7 %) 

Zmiešané lesy (7 %) 

Listnaté lesy  
sú hlavným  
pásmom  
rozšírenia 
kliešťa 
obyčajného 

Postupne preniká  
do vyšších  
nadmorských 
výšok (nad 1000 m 
n.m.) do pásma  
zmiešaných lesov 

Rozšírenie Ixodes ricinus na Slovensku 



Ochorenia prenášané kliešťami  
na území Slovenska 

V súčasnosti najvýznamnejšie 
 

kliešťová encefalitída 

lymská borelióza 

anaplazmóza (ehrlichióza)  

babezióza psov 

 

 

Menej časté (s lokálnym výskytom)  

tularémia 

Q-horúčka 

 



 

Spôsoby prenosu kliešťami prenášaných  

ochorení 



“ Emerging” / Novobjavujúce sa 

kliešťami prenášané ochorenia 
 Klimatické zmeny  

  zvýšená hustota hostiteľov a vektorov, 

  vhodní hostitelia a vektori na novom území , 

 osídlenie niektorých oblastí novými vektormi,  

 zmeny v populačných hustotách rezervoárových 
hostiteľov 

 Socio-ekonomické zmeny 

 zmeny v správaní ľudí (pobyt v prírode, rekreácia,  

  zber lesných plodín, a pod.) 

  zvýšené riziko napadnutia vektormi 

 
 

KLIEŠTE  
šíria sa do severnejších oblastí  

narastá ich populácia 
vystupujú do vyšších nadmorských výšok 

prinášajú nové choroby 



Prenos vírusu kliešťom okamžitý po pricicaní  !!! 

Preventívna vakcinácia – jediný 
spoľahlivý spôsob ochrany 



Infikovaných 10-30 % kliešťov 
 

Prenos borélií SLINAMI kliešťa po 24 hodinách !!! 

Typické sčervenanie kože Akrodermatitída – stenčenie kože 

         Lymská    artritída 

             zápal    kĺbov 

neuroborelióza 



Lymská borelióza 

najčastejšie kliešťami prenášané 

ochorenie na severnej pologuli.  

 Vyvolávaná baktériami Borrelia 

burgdorferi s.l. (18 druhov) 

 Rezervoármi sú hlodavce, vtáky, plazy 



www.hodinavedy.sk 

Krvné ochorenie psov  

napáda a rozkladá červené krvinky 
 

Pôvodca:  

 jednobunkový parazit Babesia canis 

 

Prenášač:  pijak lužný                             

        (Dermacentor reticulatus) 

Rozšírenie na Slovensku:              

južné a juhovýchodné Slovensko 



Vlajkovaním vegetácie 

Oberaním hostiteľov 



• Zistiť výskyt kliešťov a nimi prenášaných 

patogénov v Bratislavských parkoch a lesoparkoch 

• Vyvinúť rýchle a citlivé diagnostické metódy na 

detekciu patogénov 

• Pripraviť postup na prípravu protikliešťových 

vakcín 

 



Výskyt kliešťov v Bratislavských  

parkoch a lesoparkoch - 2011 
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• Kliešte sa vyskytujú všade kde je zeleň a zdroj 

krvi (drozdy, myši, srny, ježkovia, psy, mačky, 

veverice, jašterice......ľudia 

• Lesoparky (Železná studnička, Koliba, Kamzík, 

Rača – Malé Karpaty, Devínska Kobyla...) 

• Ale aj v mestských parkoch na cintorínoch, okolo 

ihrísk a v záhradách (Horský park, Sad Janka 

Kráľa aj keď parkovou úpravou a pravidelným 

kosením sa ich výskyt znižuje 

• Pri Dunaji a mŕtvych ramenách – hlavne rod 

Dermacentor (kliešť pijak) 

• Sú nakazené baktériami (borélie – cca 15%, 

anaplazmy 5%, neoehrlichie 1%) prvokmi 

(babézie) 

• Vyšší výskyt patogénov je v lesoparkoch ako v 

parkoch čo súvisí so zastúpením hostiteľov  

  



Diagnostika kliešťami prenášaných 

mikroorganizmov 

Mikroskopom v kliešťoch 

 

Zistenie protilátok u ľudí a zvierat 

 

Priamy dôkaz v kliešťovej DNA 



DNA čip – v jednom kroku môžeme 
zistiť prítomnosť všetkých 
baktérií ktoré sú v kliešťovi 
prítomné  



Pripíjanie sa kliešťa  

je rituál (niekoľko hodín) 

 Dlho vyhľadáva vhodné miesto na pripitie (pricicanie) 

 Miesto vpichu najprv znecitlivie slinami (anestetikum) 

 Kožu bezbolestne prereže chelicerami  

 Na upevnenie v koži hostiteľa používa výlučky cementových 
žliaz(„zabetónuje sa“) 

 Počas cicania vypúšťa do rany sliny, ktoré môžu obsahovať 
pôvodcov rôznych ochorení 

Perspektívne účinná vakcína, ktorá zabráni cicaniu kliešťov  

Zabráni aj prenosu patogénov na človeka 



Ako správne vybrať kliešťa 

 Samička kliešťa má dlhý hypostom 

hlboko zaborený v koži 

 Hlavička je prilepená cementom 

 Nymfa má krátky 

hypostom, je plytko 

uchytená v koži 





Ako sa chrániť pred kliešťami ? 



   Individuálna ochrana pred kliešťami 

 

  prehliadka tela po každom návrate z lesa 

  skoré a bezpečné odstránenie kliešťa 

  používame repelenty 

  dezinfekcia miesta 



 parková úprava prostredia 

 odstraňovanie krovia 

 vykášanie trávy a jej odvoz 

 vysádzanie kvetov 

 



Ďakujem za pozornosť 

„Táto štúdia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu 

Výskum a vývoj pre projekt: Vývoj diagnostických postupov pre 

detekciu patogénov prenášaných kliešťami a postupov na prípravu 

vakcín proti kliešťom, (kod ITMS: 26240220044), spolufinancovaný 

zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja  


