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Abstrakt
Tato práce se zabývala testováním repelentů proti klíšťatům Ixodes ricinus za
pomoci vybraných metod. Testovány byly běžně dostupné přípravky: Repelent sprej
s účinnou látkou IR3535, ANTImoskyto s účinnou látkou DEET a Zeckito s účinnou
látkou icaridin. Jejich repelentní účinnost byla ověřována třemi metodami: vertikálními
testy, testy na Petriho miskách a pomocí Moving-object bioassay. Ve vertikálním testu a
při využití metody Moving-object bioassay byly účinnější Repelent sprej a ANTImoskyto,
oba odpudily 100 % klíšťat. V testu na Petriho miskách byl nejúčinnější ANTImoskyto
repelent, který odpudil 96 % klíšťat. Přípravky Repelent sprej a ANTImoskyto byly
statisticky významně účinnější než Zeckito, rozdíl mezi jejich repelentní účinností ovšem
statisticky významný nebyl.
Klíšťata pro testy byla sbírána v lokalitě Brno – Pisárky v průběhu roku 2011.
Celkem bylo nasbíráno 762 klíšťat. Nejvíce bylo nymf (91 %), samic bylo 5 %, samců 3,7
% a larev 0,3 %. Současně byly zaznamenávány hodnoty teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu,
ale závislost aktivity klíšťat na těchto faktorech se nepodařilo prokázat. Po testech byla
klíšťata vyšetřena mikroskopií v zástinu na přítomnost patogenních spirochét, které by
mohly patřit mezi původce onemocnění lymeské boreliózy. Celková prevalence byla
stanovena na 16,35 %, infekční byly pouze nymfy (18,18 %) a samice (11,11 %).
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Abstract
This work dealt with the testing of repellents against ticks Ixodus ricinus using
selected methods. Products tested were all commercially available: Repelent sprej with
active component IR3535, ANTImoskyto with active component DEET and Zeckito with
active component icaridin. Their repellent efficacy was verified by three methods: vertical
climbing assay, the Petri dish assay and using Moving-object bioassay. In the vertical
climbing assay and Moving-object bioassay were more effective Repelent sprej and
ANTImoskyto, both of them repelled 100 % of ticks. In the Petri dish assay was the most
effective repellent ANTImoskyto which repelled 96 % of ticks. Products Repelent sprej
nad ANTImoskyto were statistically significantly more effective than Zeckito but the
difference between repellent efficacy of Repelent sprej and ANTImoskyto was not
statistically significant.
Ticks for these tests were collected in the locality Brno – Pisarky by flagging
method during 2011. Totally 726 ticks were collected. Most of them were nymphs (91 %);
females were 5 %, males 3.7 % and 0.3 % were larvae. At the same time were recorded the
temperature, humidity and air pressure, however the tick activity dependence on these
factors could not be demonstrated. Ticks were also examined by dark field microscopy for
the presence of pathogenic spirochetes that could be among the causative agent of Lyme
borreliosis. The overall prevalence was set at 16.35%, only nymphs (18.18 %) and females
(11.11 %) were infectious.
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1. Úvod
Klíšťata patří mezi nejrozšířenější krevsající členovce v přírodě. Klíště obecné
(Ixodes ricinus) je hlavní přenašeč lymeské boreliózy a klíšťové encefalitidy, dvou rychle
se rozvíjejících se onemocnění v Evropě (Schwantes et al., 2008). Komplex Borrelia
burgdorferi sensu lato zahrnuje původce lymeské boreliózy, nejčastější lidské nemoci
přenášené členovci na severní polokouli (Franke et al., 2008; Grubhoffer et al., 2005;
Junttila et al., 1999). Použití repelentů představuje praktický prostředek ochrany. Jsou to
látky, které zabraňují členovcům v přistání či probodení zvířecí nebo lidské kůže. Většina
repelentů je ovšem účinnější proti komárům, než proti klíšťatům (Dautel et al., 1999).
Vzhledem k tomu, že v mírném pásu Evropy jsou klíšťata mnohem nebezpečnější
(s ohledem na jejich potenciální přenos původců závažných onemocnění) než komáři, je
důležité chránit lidi před přisátím klíštěte (Semmler et al., 2011).
Pokud jde o preventivní opatření proti klíšťaty přenášeným onemocněním, klíčovou
strategií je analýza rozložení rizika onemocnění v čase a prostoru. Proto součástí této práce
bylo i sledování aktivity klíšťat v lokalitě Brno – Pisárky, kde byla klíšťata sbírána pro
testování repelentů. Tato klíšťata byla testována třemi repelentními přípravky se třemi
různými účinnými látkami – IR3535, DEET a icaridinem.
Jedním z problémů v oblasti výzkumu a vývoje nových repelentů je nedostatek
standardizovaných metod testování. Používají se různé druhy a vývojová stádia klíšťat,
která jsou testována v různých časových intervalech různými repelentními látkami a jejich
množstvím. Účinné látky se aplikují na různé materiály, které mohou, ale nemusí, mít vliv
na jejich repelentní účinek, nebo jsou aplikovány na zvířecí hostitele. Tyto rozdíly
v metodice testování a stanovení podmínek ztěžují srovnání jednotlivých studií (Bissinger
a Roe, 2010). Proto byly zvoleny tři různé metody, kterými byly porovnány repelentní
účinky vybraných přípravků. Po testech repelentů byla klíšťata vyšetřena na přítomnost
spirochét, které s velkou pravděpodobností patří do komplexu Borrelia burgdorferi sensu
lato a byla vypočítána jejich procentuální infikovanost.
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2. Klíšťata
Roztoči jsou velmi početnou skupinou a rozdělují se do čtyř podřádů, které jsou
pojmenovány podle převládajícího charakteru stigmat. Členům podřádu Metastigmata
(Ixodida) vyúsťují stigmata za posledním, čtvrtým párem nohou. Většina z nich jsou
obligatorní ektoparazité. Dělí se na dvě velké skupiny, klíšťákovité (Argasidae)
a klíšťatovité (Ixodidae). Klíšťáci jsou označovaní jako soft ticks – „měkká“ klíšťata
a tomu odpovídá jejich integument. Je kožovitý a chybí tvrdý štítek (scutum) na hřbetní
straně těla. U nás nejběžnější klíšťák holubí (Argas reflexus) může příležitostně sát i na
lidech. V teplejších oblastech světa jsou některé druhy klíšťáků vektory ptačích borelií
(Borrelia anserina) a riketsií (Aegyptianella pullorum), u lidí mohou přenášet arboviry.
Klíšťata, tedy hard ticks - „tvrdá“ klíšťata, mají na hřbetní straně scutum, který u samců
kryje celé tělo, u samic a nedospělých stádií zasahuje do třetiny až poloviny těla (Volf
a Horák, 2007).

2.1.

Systematické zařazení

Na většině našeho území se setkáváme téměř výhradně s klíštětem obecným
(Ixodes ricinus), zařazení do systému dle Sedláka (2006).
Kmen: ARTHROPODA (členovci)
Podkmen: CHELICERATA (klepítkatci)
Třída: ARACHNIDA (pavoukovci)
Řád: ACARI (roztoči)
Podřád: IXODIDA (klíšťata)
Čeleď: IXODIDAE (klíšťatovití)
Rod: IXODES (klíště)
Druh: RICINUS (obecné)
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2.2.

Morfologie

Klíště se skládá ze dvou částí: capitulum – hlavička (gnathosoma) a tělo
(idiosoma), ze kterého vyrůstají končetiny. Na hlavičce vyrůstají dvě čtyřsegmentové
palpy, na posledních malých distálních článcích se nachází chemosenzory. Tyto palpy
klíšťata nepoužívají k proniknutí do kůže, ale vytváří jimi laterální a horizontální tlak při
sání proti kůži. K proříznutí kůže používají dvě sklerotizované chelicery (Anderson
a Magnarelli, 2008), které jsou umístěné na spodní straně podélně rozpůleného hypostomu
(chobotku) (Sedlák, 2006). Uprostřed umístěný hypostom se zahnutými zoubky slouží
k uchycení v tkáni hostitele a vytváří potravní kanál pro klíště. Ústní ústrojí klíštěte je
vyobrazeno na obr. 1. Jeho sliny obsahují proteolytické enzymy, které pomáhají trávit
a zkapalňovat tkáň hostitele. Kanálem, tvořeným ventrálně hypostomem a dorsálně
chelicerami, proudí sliny klíštěte do hostitele a z hostitele do klíštěte proudí krev.

Obr. 1: Detailní pohled na ústní ústrojí klíštěte. P = palpa, H = hypostom. Upraveno. (URL1)

Přední část těla nese končetiny a pohlavní pór, otvor. Na zadní části těla se nachází
řitní otvor a vzdušnice. Genitální otvor je skryt a uzavřen u larev a nymf, otevřený je až u
dospělých jedinců. Břišní část těla na obr. 2 (Anderson a Magnarelli, 2008). Hladová
15

klíšťata většinou číhají na hostitele na vegetaci. Přítomnost hostitele zjišťují
prostřednictvím citlivého Hallerova orgánu – jamka se smyslovými brvami vnímajícími
teplo, proud vzduchu, CO2 a další chemické sloučeniny. Je umístěn na tarzálních článcích
předních párů nohou, které mají kvůli lepší orientaci pozdvižené a doširoka roztažené.
Většina rodů klíšťat má oči umístěné po stranách štítků, ale u rodu Ixodes oči chybí (Volf
a Horák, 2007).

Obr. 2: Ventrální morfologie samice klíštěte. P = palpa, H = hypostom, C = capitulum,
N = noha, PR = průduchy, GO = genitální otvor, AO = anální otvor. Upraveno dle Andersona a
Magnarelliho (2008).

2.3.

Životní cyklus

Individuální vývoj klíšťat probíhá podle schématu: vajíčko – larva – nymfa – imago
(obr. 3). Samice nakladou vajíčka, ze kterých se líhnou šestinohé larvy. Ty se nasají na
hostiteli a po určité době se svlékají a přemění na osminohou nymfu. Ta najde dalšího
hostitele, nasaje se a přemění se na dospělého jedince. Imago opět saje na hostiteli a po
oplodnění samička klade vajíčka. Tento vývojový cyklus může probíhat na jednom, dvou
nebo třech hostitelích. Jednohostitelský cyklus se celý odehrává na jednom hostiteli. Klíště
od okamžiku přisátí se larvy až po odpadnutí nasáté samice prodělává celý svůj vývoj na
jednom hostiteli. Příkladem je Boophilus calcaratus, který od larvy po samičku cizopasí na
16

dobytku. Dvouhostitelská klíšťata ve stádiu larvy neopouštějí hostitele a přeměňují se na
něm v nymfu. Nymfy se na něm nasají a odpadnou, dospělci potom hledají jiného
hostitele. Toto je charakteristické pro Rhipicephalus bursa, cizopasnící na skotu. Většina
našich klíšťat má trojhostitelský cyklus, každé stádium cizopasí na jiném hostiteli. Larva
hostitele po nasátí opustí, nymfa hledá druhého, kterého po nasátí také opustí, a imago si
hledá třetího hostitele (Rosický a Weiser, 1952).

Obr. 3: Životní cyklus klíšťat (URL2).

2.4.

Klíště obecné

Klíště obecné, Ixodes ricinus, je ve střední Evropě nejhojnější zástupce rodu a celé
čeledi (Rosický a Weiser, 1952). Délka hladové samice je 3,5 – 4,5 mm, šířka 2,8 – 3,2
mm, po nasátí může dosahovat rozměrů 11x7 mm. Délka těla samce je 2,2 – 2,6 mm, šířka
1,2 – 1,4 mm. Nymfy dosahují v hladovém stavu zhruba 1,1 mm a larvy 0,8 mm (obr. 4).
Štítek samice je tmavě zbarven a idiosoma je zbarvena červeně. Celá hřbetní strana samce
je téměř černá. Nymfy jsou také většinou tmavě zbarveny a larvy jsou hnědé (Rosický et
al., 1979).
Klíště Ixodes ricinus je typický trojhostitelský druh. Larvy sají většinou na menších
lesních savcích, plazech a ptácích. Nymfy cizopasí na větších savcích, jako jsou veverky,
ježci, králíci, zajíci a ptáci. Dospělí napadají spíše velká zvířata, jako srnce, jeleny, skot,
ovce, kozy, psy a lišky. Na člověkovi sají podstatně častěji nymfy než dospělé samice
(Rosický a Weiser, 1952). Samci krev nesají, přesto se s nimi můžeme na hostitelích
setkat, protože právě na nich dochází ke kopulaci se samicemi. Hostitel je totiž
nejpravděpodobnější místo vzájemného setkání opačného pohlaví. Samec nasaje vlastní
pohlavní buňky do hypostomu a zanoří jej do pohlavního otvoru samice (Volf a Horák,
2007).
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Samice naklade vajíčka na rostliny, v závislosti na své váze až 5000 vajíček
(Rosický et al., 1979). Larvy se z nich líhnou za 25 – 400 dnů, hostitele napadají třeba již
po 10 dnech a krev na něm sají 3 – 6 dnů. Než se promění v nymfu, může to trvat 28 – 426
dní. Stadia klíšťat po opuštění hostitele vyhledávají úkryt – opadané listí, škvíry mezi
kameny nebo mezi kořeny rostlin a tam prodělávají svou přeměnu. Nymfy mohou
napadnout dalšího hostitele opět již za 10 dní a 3 – 6 dní na něm sát krev. V dospělce se
promění za 56 – 360 dní. Než napadne dalšího hostitele, tvrdnutí chitinu trvá opět nejméně
10 dní. Samice na hostitelích sají 6 – 14 dní, za 4 – 27 dní kladou vajíčka (Rosický
a Weiser, 1952). Zimovat mohou všechna stadia, a to v hladovém i v nasátém stavu.
V našich podmínkách vývoj trvá nejčastěji 3 roky, ale z výše uvedené délky jednotlivých
stádií lze vidět, že může kolísat mezi 2 – 6 roky (Rosický et al., 1979).

Obr. 4: Vývojová stádia klíštěte Ixodes ricinus a jejich poměrná velikost (URL3).

Nejcharakterističtějším stanovištěm klíštěte obecného jsou listnaté a smíšené lesy,
které jsou dostatečně vlhké. Objevují se již časně z jara, většinou počátkem dubna.
Ve většině krajů, kde tato klíšťata žijí, spadá jejich největší výskyt do dubna. V letních
měsících většinou prudce klesá křivka jejich výskytu, na začátku podzimu mohou být opět
na vrcholu aktivity (Rosický a Weiser, 1952). Celkové období aktivity trvá však v našich
podmínkách 210 – 240 dní. Sezónní výskyt klíštěte obecného ve střední Evropě je do
značné míry ovlivněn charakterem mikroklimatu a má tedy podobu dvouvrcholové křivky,
s maximy na jaře a na podzim, ale může být i jednovrcholový. V přírodě se většinou
setkáme se všemi vývojovými stádii najedou (Rosický et al., 1979).
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2.5.

Vodní bilance

Klíšťata mohou mít relativně dlouhý život. Už zde bylo zmíněno, že Ixodes ricinus
může žít 2 – 6 roků, ale „měkká“ klíšťata se mohou dožít až 20 roků. Dlouhodobé
přežívání bez potravy – krve umožňuje schopnost zabránění vysychání a čerpání uložených
zásob získaných z předchozího krmení. Kromě krmení se na obratlovcích, klíšťata
nezískávají živiny z rostlin. Ať už se klíšťata krmí na hostiteli nebo mají „období půstu“,
udržování vodní bilance je klíčové pro jejich přežití (Anderson a Magnarelli, 2008).
Při procesu trávení krve musí klíšťata zabránit převodnění, a naopak při hladovění
musí zamezit dehydrataci. Podle potřeby dokáží vodu vyloučit nebo zadržet v těle. Během
krmení hrají důležitou roli slinné žlázy, kterými klíšťata vylučují kapaliny ve stejném
objemu, v jakém přijímají krev. Nadbytečné ionty a voda z krve jsou transportovány přes
střevní epitel do hemocoelu a vylučovány zpět do hostitele pomocí slinných žláz
(Needham a Teel, 1986). Oproti tomu jedinci z čeledi Argasidae přebytečnou vodu
vylučují přes kyčelní žlázy během nebo po krmení.
Při hladovění musí klíště šetřit vodou a udržovat vodní bilanci. Mají schopnost
vyloučit slinnými žlázami hygroskopické látky, které aktivně absorbují vodu ze vzduchu,
a následně je znovu vypít. Celý jejich integument zabraňuje ztrátám vody, navíc jen vzácně
otevírají průduchy, aby omezily ztráty tracheálním systémem. Dále se aktivně přemísťují
do stanovišť s vyšší vlhkostí (Anderson a Magnarelli, 2008).

2.6.

Příjem potravy

Klíšťata se živí krví, kterou potřebují pro přežití, přeměnu do dalšího vývojového
stadia a rozmnožování. Krmení zahrnuje komplexní soubor událostí, které začíná hladem
a končí nasycením. Právě při krmení může klíště poškodit svého hostitele tím, že získá
patogenní organismy z infikovaného hostitele a přenese je do jiného hostitele při dalším
krmení. Sled událostí vedoucích k úspěšnému nakrmení je rozdělen do devíti kroků
(Waladde a Rice, 1982):
1. Apetence (vyhledávání hostitele)
2. Přichycení se (adherence na kůži nebo srst hostitele)
3. Průzkum (hledání vhodného místa k přisátí na kůži)
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4. Penetrace (zasunutí ústního ústrojí do epidermis a dermis hostitele)
5. Upevnění (ukotvení v ráně)
6. Přijímání potravy (krve)
7. Hltání (příjem velkého množství krve)
8. Oddělení (vytažení ústního ústrojí)
9. Uvolnění (odpadnutí od hostitele)
V porovnání s komáry jde o relativně pomalý proces krmení a díky tomu se zvyšuje
rozptýlení těchto ektoparazitů v prostředí. Například larvy a nymfy Ixodes scapularis se
často živí na ptácích a přitom s nimi mohou cestovat několik kilometrů. Některá klíšťata
jsou takto ptáky přenesena z jednoho kontinentu na druhý.
Mezi podměty, které vyvolávají apetenční chování, patří pach, vibrace, změny stínů
a proudění vzduchu. Spolu s kontaktem kůže a vydávaným teplem vedou tyto stimuly ke
snaze klíštěte přisát se na hostitele. Pomocí chloupků na palpách a jiných částech těla klíště
hledá nejvhodnější místo k přisátí se, často v krytých oblastech hostitele. Při průniku do
kůže jsou receptory na chelicerách použity pro „ochutnání“ hostitele. Potom je vnořen
hypostom s jeho relativně velkými dozadu vyčnívajícími zoubky do rány a dochází
k vylučování látky podobné cementu, která ztvrdne a tím pomáhá zabezpečit uchycení
v hostiteli (Anderson a Magnarelli, 2008).
Sekrece slin zabraňuje srážení krve a potlačuje zánětlivé reakce hostitele. Obsahují
velké množství enzymů, z kterých jsou neznámější fosfatázy apyrázy, které zneškodňují
ADP, které se uvolňuje z poškozených buněk nebo degranulujících destiček. Také štěpí
ATP a působí tak protizánětlivě. Dále ve slinách bývají přítomny sloučeniny
s antihemostatickým, vazodilatačním a imunomodulačním účinkem (Volf a Horák, 2007).
Během prvních 24 hodin dochází jen k velmi malému navýšení hmotnosti klíštěte.
Během několika dalších dnů dochází k pomalému nárůstu hmotnosti klíštěte, po kterých
následuje rychlý nárůst tělesné hmotnosti posledního dne. Relativně pomalé krmení je
spojeno s potřebou vytváření nové kutikuly, která musí pojmout stále větší objem krve. Po
ukončení krmení může plně nasátá samice vážit 100 až 120 násobek své původní
hmotnosti. Ale protože se stejné množství vody vylučuje při krmení zpět do hostitele,
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celkový objem požité krve může být ještě dvakrát až třikrát větší, než hmotnost klíštěte po
nakrmení (Anderson a Magnarelli, 2008).

2.7.

Klíště jako přenašeč nemocí

Střídání hostitelů v průběhu metamorfózy má prvořadý epidemiologický význam.
Pro přirozená ohniska, jejich vznik a udržování, jsou nejvýznamnější druhy
s trojhostitelským cyklem, které cizopasí na různých druzích zvířat (obr. 5). V průběhu
svého vývoje klíště vystřídá tři ekologická pásma hostitelů a je-li nakaženo virem či
bakterií, může nakazit tři odlišné skupiny zvířat. Pokud sají na klíštětem nakaženém
hostiteli další, např. nidikolní, ektoparazité, mohou roznášet nákazu dál v rámci svého
hostitelského druhu nebo v rámci svého pásma. Klíšťata spojují jednotlivá ekologická
pásma živočichů a výměnou svých hostitelů se šíří nákaza v přirozených ohniscích
(Rosický a Weiser, 1952).

Obr. 5: Trojhostitelský cyklus klíšťat umožňuje přenos nemocí (např. klíšťové encefalitidy)
(URL4).

Klíšťata přenášejí nemoci virového původu, nejznámější je klíšťová encefalitida
(KE) (obr. 5). Vyskytuje se především ohniskovitě, v ČR je tímto arbovirem infikováno
1 – 2 % klíšťat. Proti klíšťové encefalitidě je k dispozici očkování (např. vakcína FSME)
(Stejskal, 1995). Očkuje se obvykle třemi dávkami vakcíny, poté se vytvoří imunita na 3-5
let.
Klíšťata jsou přenašeči také bakteriálních organismů, které jsou původci tularémie
(Francisella tularensis), listeriózy (Listeria monocytogenes), erysipeloidu (Erysipelothrix
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rhusiopathiae), Q-horečky (Coxiella burnetii) a rickettsiózy (Rickettsia conori) (Rosický et
al., 1979). Průnik bakterie (Anaplasma phagocytophilum) do buněk těla zapříčiňuje
onemocnění

dříve

nazývané

lidská

granulomatozní

ehrlichióza,

nověji

lidská

granulomatozní anaplazmóza (HGA). Spirochéty (Borellia burgdorferi) jsou původci
lymeské boreliózy, proti které zatím není vyvinuto očkování (Roháčová, 2006).
Klíšťata neškodí jen lidem, ale i zvířatům. Ztráty krve působené při sání
a intoxikace napadených kusů mohou vést až k paralýzám. To vše negativně ovlivňuje
mléčnou a masnou produkci i celkovou kondici zvířat. Další hospodářské škody vznikají
poškozováním kůže přisátými klíšťaty – při masovém napadení to vede ke znehodnocení
kůží. Klíště obecné je u nás významným vektorem babesiózy skotu, působené prvokem
Babesia divergens (Rosický et al., 1979).
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3. Repelenty
Repelenty jsou látky, které působí lokálně nebo na určitou vzdálenost, zabraňují
členovcům v přistání nebo probodení zvířecí či lidské kůže. Jsou dva modely fungování
repelentů, buď skrz molekuly vznášející se ve vzduchu jako pára těkavých olejů nebo jako
stálé molekuly s protipožerovým efektem na kůži (Garson a Winnike, 1968). Vrstva par
nad ošetřeným povrchem má pro členovce nechutný zápach nebo chuť. Tyto páry souvisí
s bodem varu chemických sloučenin, žádoucí jsou ty, které vaří při 230° až 260 °C.
Sloučeniny s nízkým bodem varu se vypaří příliš rychle, ty s vysokým bodem varu se zase
neodpařují tak rychle, aby vytvářely dostatečně odpuzující prostředí. Dobu trvání účinnosti
repelentních látek výrazně snižuje pocení, oděr oblečením, omývání vodou, vyšší teploty
nebo silný vítr. V takových případech je nutné aplikovat repelent častěji, než je uvedeno na
obalu.
Repelenty proti členovcům jsou uváděny na trh v různých formách – aerosoly,
krémy, pleťová mléka, opalovací oleje, pudry, tuhé tyčinky a emulze na impregnaci textilu
(Brown a Hebert, 1997).
Ideální repelent by měl poskytnout ochranu proti širokému spektru krevsajících
členovců po dobu nejméně 8 hodin, je netoxický a nedráždivý (Bissinger a Roe, 2010), je
bez zápachu nebo s příjemnou vůní. Nemá žádný vliv na oblečení (barvení, bělení,
oslabení vláken), ale měl by být schopný odolat opakovanému praní. Při lokální aplikaci
neponechává mastný vzhled ani pocit na kůži, také by měl odolávat otření či pocení. Měl
by být chemicky stabilní a ekonomicky dostupný pro široké použití (Brown a Hebert,
1997).

3.1.

Historie repelentů

Repelenty proti krevsajícím členovcům se využívaly již ve starověku. K tomuto
účelu sloužily dehty, různé typy kouře, rostlinné oleje (Katz et al., 2008), případně se celé
rostliny zavěšovaly do bytů či se vtíraly do pokožky. Dokonce se používala i velbloudí
moč (Brown a Hebert, 1997).
Před 1. světovou válkou a nástupem syntetických chemických repelentů byly
repelentní přípravky primárně na rostlinné bázi. Citronelový olej byla nejpoužívanější
sloučenina a standart, proti kterému byly ostatní látky testovány (Bissinger a Roe, 2010).
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3.1.1. Citronelový olej
Tento esenciální olej je extrahován z dlouhých úzkých listů vytrvalých travin
pocházejících z tropické Asie. Cymbopogon nardus nebo Cymbopogon citratus, známé
jako citrónová tráva či voňatka citronová, se dnes pěstují hlavně v tropické Americe
(Garson a Winnike, 1968). Objeven byl v roce 1901 (Katz et al., 2008), před rokem 1940
byl nejoblíbenějším repelentním prostředkem a zajišťuje 4 hodinovou repelentní ochranu
(Garson a Winnike, 1968). Ještě dnes je i přes svou nižší účinnost používán v přírodních
přípravcích.
Před 2. světovou válkou existovaly tři syntetické repelenty: dimethyl-ftalát (DMP),
který byl objeven v roce 1929, indalon, který byl patentován v roce 1937, a ethyl
hexanediol (Rutgers 612), který byl zpřístupněn v roce 1939 (Bissinger a Roe, 2010).

3.1.2. DMP
Dimethyl ftalát byl původně vyvinut jako rozpouštědlo (Bissinger a Roe, 2010).
V letech 1930 až 1940 byly dimethyl a dibutyl ftaláty považovány za netoxické, ale
později bylo známo, že jsou toxické, i když se v laboratořích a ve výrobních závodech
používaly do roku 1988 (Rutledge, 1988). Chemický vzorec DMP je znázorněn na obr. 6.

Obr. 6: Vzorec dimethyl ftalátu (Bissinger a Roe, 2010).

3.1.3. Indalon
O butyl 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-4-oxo-2H-pyran-6-carboxylátu je obecně známo,
že byl více účinnější proti klíšťatům, než ostatní syntetické repelenty (Bissinger a Roe,
2010). Byl klasifikován jako kontaktní repelent, protože je málo těkavý a hmyz či ostatní
členovci s ním musí přijít do přímého kontaktu, aby byli odpuzeni (Brown a Hebert, 1997).
Chemický vzorec indalonu je znázorněn na obr. 7.
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Obr. 7: Vzorec indalonu (Bissinger a Roe, 2010)

3.1.4. Rutgers 612
Byl stejně jako DMP původně vyvinut jako rozpouštědlo (Debboun et al., 2007).
Byl navržen jako repelent proti klíšťatům, ale nakonec byl označen za možný teratogen.
Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) vydala zprávu, že použití 2-ethyl-1,3hexanediolu těhotnými ženami, představuje riziko vrozených vad (Brown a Hebert, 1997).
Chemický vzorec Rutgers 612 je znázorněn na obr. 8.

Obr. 8: Vzorec Rutgers 612 (Bissinger a Roe, 2010)

Tyto tři látky, tedy DMP, indalon a Rutgers 612 byly později zkombinovány pro
vojenské použití do přípravku nazvaného 6-2-2 (6 dílů DMP, 2 díly indalonu, 2 díly
Rutgers 612) nebo M-250 (Dethier, 1956). Tyto repelenty byly kombinovány ve snaze
spojit jejich různé účinky, prodloužit odpuzovací doby nebo rozšířit rozsah účinnosti
(Debboun et al., 2007).

3.2.

Moderní syntetické repelenty

3.2.1. DEET
Použití prvních syntetických repelentů bylo zastíněno objevením DEET, který se
stal zlatým standardem mezi repelenty proti členovcům (Debboun et al., 2007). Je hlavní
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složkou většiny spotřebitelských repelentů. Byl vyvinutý americkým ministerstvem
zemědělství pro armádní použití v roce 1946, pro širokou veřejnost byl zaregistrován
v roce 1957. Klinické studie prokázaly, že DEET je nejúčinnější repelent proti kousavému
hmyzu, komárům a členovcům, jako jsou klíšťata (Fradin a Day, 2002). Odhaduje se, že
více než 38 % americké populace používá ročně repelenty na bázi DEET a celosvětové
užívání přesahuje 200 milionů lidí ročně (Fradin, 1998). Je bezpečný pro bavlněné, vlněné
a nylonové tkaniny, ale může poškodit elastan, hedvábí, acetát a barvenou kůži. Kromě
toho může rozpouštět plast a vinyl (Brown a Hebert, 1997).
Koncentrace v repelentech se pohybuje od 5 % do 100 % (Osimitz et al., 2010), se
vzrůstající koncentrací se prodlužuje repelentní doba. Přípravky s méně jak 10 % DEET
odpuzují 1 – 3 hodiny, 10 % - 30 % DEET odpudí na 4 – 6 hodin, 20 % - 33 % DEET
prodlouží repelentní účinnost na 6 – 12 hodin (Katz et al., 2008).
O jeho bezpečnosti se ovšem stále diskutuje. EPA došla k závěru, že běžné
používání přípravků obsahující DEET nepředstavuje žádné významné riziko pro děti nebo
dospělé. Doporučuje je ale nepoužívat u dětí mladších 2 měsíců, navíc je nutné při návratu
z přírody ošetřenou pokožku umýt mýdlem a vodou. Nesmí se používat pod oblečení a při
aplikaci na oblečení je vhodné ho před dalším nošením vyprat (Weil, 2001). Chemický
vzorec DEET je znázorněn na obr. 9.

Obr. 9: Vzorec DEET (URL5)

3.2.2. Permethrin
Permethrin

(3-phenoxybenzyl-3-dichlorovynil-2-dimethylcyklopropankarboxylát)

patří mezi syntetické pyrethroidy. Ukázal se jako účinný repelentní prostředek a toxikant
pro různé krevsající členovce, včetně „tvrdých“ i „měkkých“ skupin klíšťat (Mehr et al,
1986). Na trh byl uveden v roce 1973, je řazen mezi neurotoxiny, EPA ho označila za
karcinogen. Je toxický pro včely a jiný užitečný hmyz, ryby, obojživelníky, raky a další
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vodní živočichy. Používá se v zemědělství jako pesticid na bavlnu, vojtěšku, pšenici
a kukuřici. Ve zdravotnictví se využívá k eliminaci vší, v domácnostech proti škůdcům
(Cox, 1998) a také slouží jako antiparazitikum drůbeže.
Je určen spíše na nanášení na oděv, stany a moskytiéry, než na kůži. Repelentní
přípravky určené na nanášení přímo na kůži jsou schváleny pouze při koncentraci
maximálně 0,5 % v mechanickém rozprašovači a do 0,25 % v aerosolovém rozprašovači
(Čechová, 2009). Chemický vzorec permethrinu je znázorněn na obr. 10.

Obr. 10: Vzorec permethrinu (URL6)

3.2.3. Icaridin
Repelent icaridin (picaridin, KBR 3023, Bayrepel) byl vyvinutý společností Bayer
v roce 1990, ve Spojených státech je dostupný od roku 2005 (Debboun et al., 2007). Je to
nejčastěji používaná účinná látka v australských přípravcích, ve kterých se používá už od
roku 1998. Icaridin má mnohé vlastnosti ideálního repelentu proti členovcům, protože je
bez zápachu, po aplikaci nezanechává lepkavý nebo mastný pocit, nedráždí moc pokožku
a nepoškozuje plasty ani textilie. V Evropě se používají přípravky s koncentrací až 20 %
a je prokázána jejich 8 – 10 hodinová ochranná účinnost.
Stejně jako u DEET, ani u icaridinu není znám přesný mechanismus účinku, ale
pravděpodobně utvoří bariéru z par, která odradí hmyz od kousnutí. Je účinný proti
komárům, kousajícím mouchám a klíšťatům (Katz et al., 2008). Chemický vzorec icaridinu
je znázorněn na obr. 11.

Obr. 11: Vzorec icaridinu (Bissinger a Roe, 2010)
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3.2.4. IR3535
Syntetický

repelent

IR3535

(Merck

3535,

EBAAP,

ethyl-butyl-

acetylaminopropionát) je registrován jako biopesticid díky strukturální podobnosti
s přirozeně se vyskytující neesenciální aminokyselinou beta-alanin (Bissinger a Roe,
2010). Byl vyvinut na začátku 70. let a navzdory tomu, že v Evropě se používá už přes 25
let, v Americe byl zavedený až v roce 1999 (Debboun et al., 2007). Je to lehce nažloutlá
kapalina bez zápachu, dráždivá zvláště při styku s očima (Čechová, 2009). Může být použit
jako repelent proti komárům a klíšťatům, vším a kousajícím mouchám. Nanáší se na kůži
a nejsou zjištěny žádné podstatné nežádoucí účinky (URL7). Chemický vzorec IR3535 je
znázorněn na obr. 12.

Obr. 12: Vzorec IR3535 (Epstein, 2012)

3.2.5. Toxicita repelentů
Toxicita repelentů vyvolává velké diskuze. Bezpečnost repelentních látek je
zpochybňována hlavně u malých dětí. Výsledky přehledových studií ukazují, že celkové
riziko toxicity repelentů je velmi nízké a nejsou dostatečné důkazy pro vztah závislosti
mezi vystavení se repelentu a závažnými neorologickými projevy (Katz et al., 2008). Tab.
1 popisuje toxikologické údaje repelentů IR3535, icaridinu a DEET z různých přehledů
Agentury ochrany životního prostředí (EPA) (Epstein, 2012).
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Přehled tříd EPA
IR3535
Picaridin
DEET
Akutní inhalační toxicita
IV
IV
IV
Primární dentální podráždění
IV
IV
III
Akutní ústní toxicita
IV
III
III
Akutní dermální toxicita
III
III
III
Primární oční toxicita
II
III
III
Tab. 1: Údaje o toxicitě repelentů IR3535, icaridinu a DEET. Kategorie I - velmi vysoce
nebo vysoce toxický; kategorie II - mírně toxický; kategorie III - lehce toxický; kategorie
IV - prakticky netoxický (Epstein, 2012).

3.3.

Repelenty na rostlinné bázi

Zvýšený zájem o repelenty s přírodními látkami pravděpodobně souvisí s veřejným
míněním, že syntetické repelenty, jako např. DEET, jsou méně bezpečné (Bissinger a Roe,
2010). Kromě toho, registrace biologicky založených repelentů je obecně rychlejší než
zápis syntetických látek. Biopesticidy jsou zaregistrovány za méně než 1 rok, zatímco
u konvenčních pesticidů to trvá průměrně 3 roky.
Rostliny produkují řadu sekundárních sloučenin, které slouží jako repelenty, brání
proti ožeru nebo fungují jako toxikanty pro fytofágní hmyz (Levin, 1976). Je velké
množství rostlin a éterických olejů z rostlin, které vykazují repelentní vlastnosti proti
hematofágním členovcům, včetně klíšťat. Patří mezi ně již výše zmíněná citronela
(Cymbopogon nardus L. Rendle), máta peprná (Mentha piperita L.), meduňka lékařská
(Melissa officinalis L.), pelyněk brotan (Artemisia abrotanum L.) nebo bazalka vonná
(Ocimum basilicum L.). Testován je i vratič obecný (Tanacetum vulgare L.), hvozdík
karafiát (Dianthus caryophyllum L.) a pelyněk pravý (Artemisia absinthium L.). Často jsou
používány i silice dřevin, například vřesny bahenní (Myrica gale L.), rojovníku bahenního
(Rhododendron tomentosum), krásnoplodky americké (Callicarpa americana L) nebo
cyprišku nutkajského (Chamaecyparis nootkatensis) (Bissinger a Roe, 2010). Velmi
rozšířený je i eukalyptový olej a tea tree olej, avšak díky vysoké těkavosti není odpuzující
účinnost moc dlouhá (Čechová, 2009).
V České republice se v repelentech používají účinné látky DEET, icaridin, IR 3535
a permethrin v různých kombinacích s citronelovou silicí, aloe vera a eukalyptovým
olejem (Čechová, 2009).
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Metody testování repelentů

3.4.

Vývoj repelentů pro osobní ochranu lidí a zvířat proti klíšťatům je veřejným
zájmem. Hodnocení nových látek nebo jejich forem vyžaduje adekvátní ověřovací testy,
které ukážou jejich účinnost. Literatura popisuje škálu testů repelentů proti klíšťatům.
Obecně se dají rozdělit do tří kategorií: s použitím živých hostitelů, s použitím atraktantu
a bez použití atraktantu (Dautel, 2004).

3.4.1. Testy s živými hostiteli
3.4.1.1.

Laboratorní testy se zvířaty

Experimenty s živými hostiteli poskytují klíšťatům celou řadu „lákavých“ stimulů,
proto jsou velmi užitečné. Zajišťují totiž odpovídající podmínky z oblasti vnějšího
přirozeného prostředí (Dautel, 2004). Standardními laboratorními zvířaty jsou třeba králíci
(Salafsky et al., 2000), slepice (Kumar et al., 1992) nebo myši (Mehr et al., 1986).
Nicméně v přírodě tato zvířata nemusí být preferovanými hostiteli, proto taková
extrapolace výsledků může mít za následek nesprávný odhad přirozené účinnosti. Totéž
platí pro vzorky klíšťat. Pokud se používají klíšťata kultivována v laboratoři, musí být
chována v takových podmínkách, aby byla ve vhodném fyziologickém stavu a vykazovala
apetenční chování. Dále je důležité si uvědomit, že repelenty nejsou stejně účinné proti
různým druhům klíšťat. Výsledky účinnosti proti jednomu druhu nemusí nutně
předpovídat stejnou účinnost proti jinému druhu. Tyto testy jsou proto poměrně časově
náročné a drahé (Dautel, 2004).
3.4.1.2.

Laboratorní testy s lidskými dobrovolníky

Tyto testy poskytují standardizované podmínky, které obvykle v terénních testech
nelze zaručit. Postup zahrnuje aplikaci repelentu na část paže, která je ve svislé poloze,
a klíšťata jsou umísťována 2 cm pod hranici ošetřené kůže. Po té jsou sledována, jestli
vstoupí nebo nevstoupí na ošetřenou část kůže (Dautel, 2004). Byly provedeny i podobné
zkoušky s prsty namísto paže (Pretorius et al., 2003). Nutno podoktnout, že síla motivace
k lezení směrem nahoru nemusí být příliš vysoká, protože klíště již je na neošetřené kůži
(Dautel, 2004). Proto byl postup upraven tak, že předloktí nebo lýtka dobrovolníků jsou
ošetřena repelentním přípravkem, na ošetřenou plochu je umístěna malá měděná destička a
na destičku klíště. To má možnost se rozhodnout, jestli vstoupí na ošetřenou kůži nebo
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zůstane na neošetřené destičce. V kruhu o průměru 5 cm kolem destičky je kůže ošetřena
repelentem. Pokud klíště překoná těchto 5 cm, je označeno za neodpuzené. (Dautel, 2002).
3.4.1.3.

Testy v terénu

Vhodně navržené a provedené terénní testy se zvířaty nebo lidmi vytvářejí v zásadě
nejvěrohodnotnější a nejhodnotnější výsledky, protože probíhají v přírodních podmínkách.
A jelikož jsou tyto podmínky velmi variabilní a nekontrolovatelné, testy jsou dosti obtížné.
Musí být zajištěno, aby zkoušky probíhaly ve správném období a v oblasti s dostatečným
množstvím klíšťat. Přírodní lokality mohou být heterogenní, s různou denzitou klíšťat,
proto může být těžké vybrat vhodnou testovací oblast. Navíc podnebné podmínky mohou
ve velmi krátkém čase změnit pátrací aktivu klíštěte.
Také chování klíšťat vůči repelentu je v terénu těžko pozorovatelné. Neméně
podstatným aspektem testů s exofilními klíšťaty v terénu je chování zvířete nebo lidského
dobrovolníka, který představuje hostitele. Je to totiž obvykle hostitel, který svým pohybem
sebere klíště. Proto je důležité, jak se potenciální hostitel pohybuje. Když jsou jako
hostitelé použiti psi, kteří se společně volně pohybují, je zásadní, který pes má tendence
vést a který chodí vzadu. Různá psí plemena se liší a musí být brán ohled na jejich
pohybové a pátrací chování, stejně tak na jejich velikost a délku srsti. Bíglové jsou na tyto
studie často používaní pro jejich krátkou srst, do které se klíšťata neuchytí tak snadno, jako
u jiných plemen. Komplikací mohou být psi chovaní v laboratoři, protože jejich pohybová
aktivita může být v přírodních podmínkách nižší.
Těmto problémům se lze vyhnout při zapojení lidských dobrovolníků. Musí být
ovšem vhodně zvoleno, zda bude

repelent aplikován na oblečení či kůži. Kvůli

minimalizaci rizika infekce se často dává přednost těsnému oblečení a až následnému
ošetření repelentem. V tom případě mohou být výsledky zásadně odlišné oproti testům,
ve kterých klíšťata stimuluje teplo a kůže (Dautel, 2004).

3.4.2. Testy s atraktivním stimulem
3.4.2.1.

Moving-object bioassay (MO-bioassay)

Tento test používá pohyb a teplo jako atraktivní podněty spojené s hostiteli.
Umožňuje v laboratoři pozorovat přirozené chování klíšťat při kontaktu s hostitelem.
Klíště má možnost přejít po tyčince k ohřívanému bubnu, který se otáčí. Vzdálenost mezi
bubnem a tyčinkou je upravena tak, aby klíště mohlo přelézt jen na vyvýšené místo na
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bubnu. Jak se buben otáčí, zvýšená plocha pravidelně prochází kolem tyčinky a klíště má
možnost přesunout se na tento pohybující se objekt, jakoby to bylo procházející zvíře. Jen
na toto vyvýšené místo je nanesena repelentní látka a jsou zaznamenávány reakce klíštěte.
Experimentální přístroj je znázorněn na obr. 13 (Dautel et al., 1999).
Tento test může předpovědět, jestli bude zkoušená látka fungovat i na hostiteli.
Také je relativně rychlý a často se používá pro srovnávání jednotlivých repelentních látek
na základě standardizovaných podmínek. Systém tohoto testování umožňuje rozlišení mezi
repelenty fungujícími na dálku a repelenty kontaktními. Je totiž možné pozorovat
jednotlivé kroky chování klíšťat, ať už jde o způsob kontaktu či chování se na repelentem
ošetřené ploše.
Nevýhodou je, že experimentátor nemůže spustit několik testů paralelně, takže není
možné hromadné prověřování. Systém testu je z podstaty omezený na ty druhy klíšťat
a vývojová stádia, která používají „číhací“ strategii. Proto není vhodný na testování tzv.
„měkkých“ a některých „tvrdých“ klíšťat (Dautel, 2004).

Obr. 13: Znázornění experimentální přístroje pro MO-bioassay. Rozměry jsou uvedeny
v milimetrech (Dautel et al., 1999).
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3.4.2.2.

Test s olfaktometrem

Klíšťata, která aktivně vyhledávají a kontaktují hostitele, mohou být zkoumána za
pomoci olfaktometru (čichometru), v němž proudí vzduch. Je známo, že klíšťata reagují na
vzdušné stimuly (Guerin et al., 2000), ale výzkum se zatím převážně zaměřoval na
atraktanty klíšťat. Tyto testy mohou mít podobu jednoduché trubice ve tvaru Y nebo to
mohou být vysoce sofistikované systémy používající vyrovnávač pohybu, tzv.
kompenzátor lokomoce. Ty složitější se primárně používají pro výzkum chodících vzorců
(schémat) členovců, například v přítomnosti atraktantních stimulů. Když jsou tyto vzorce
změněny nebo potlačeny repelentem, jednoznačně to ukazuje, že působí plynná část
repelentu.
Směr pohybu klíštěte v olfaktometru vysoce závisí na atraktivitě stimulu
prezentovaného v proudu vzduchu. Výše zmíněné čichometry ve tvaru Y nejsou příliš
vhodné pro testování repelentů. Klíště si totiž může vybrat mezi ošetřeným a neošetřeným
ramenem až poté, co projde skrze stopku (spodní část Y trubice), kde už jsou ovšem
přítomny výpary z repelentu. (Dautel, 2004).
3.4.2.3.

Testy s umělým krmením klíšťat

Bylo provedeno několik pokusů na krmení klíšťat uměle (Kuhnert et al., 1995).
Pokud budou tyto testy dále dobře probíhat, mohly by být použity pro testování repelentů krmící membrána by byla pokryta repelentem. Provedení testu pro klíšťata, která se krmí
pomalu („tvrdá“ klíšťata a larvy některých „měkkých“ klíšťat) je velmi komplikované,
protože je nutné dodávat čerstvou krev a udržovat ji ve vhodných podmínkách po několik
dní (Dautel, 2004).
Příkladem využití membrán je studie Kuhnerta et al. (1995), kdy byla sestavena
krmící aparatura z nádoby obsahující krev a skleněné trubičky o vnějším průměru 42 mm,
jejíž konec byl přetažen silikonovou membránou. Teplota hovězí krve byla vodní lázní
udržována na 38 °C. Larvy a nymfy byly krmené na membráně silné maximálně 90 μm,
dospělci byli krmeni na membráně silné 0,5 mm. Dále musí být inhibován růst bakterií
a hub bez zásahu do fyziologického stavu klíštěte.
Nicméně pro testování repelentů je důležitá pouze první fáze krmení – proniknutí
ústního ústrojí klíštěte do membrány. Ideální by bylo, kdyby byla vyrobena
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standardizovaná umělá membrána se spolehlivými způsoby detekce proniknutí ústního
ústrojí klíštěte do membrány. Tato metoda je stále ještě ve fázi vývoje (Dautel, 2004).

3.4.3. Testy bez hostitele a atraktantního stimulu
Na začátku analýzy musí být určeno, zda má daná sloučenina vůbec nějaké
repelentní schopnosti. V případě, kdy je potřeba vyšetřit velké množství látek, musí být
tyto testy jednoduché, rychlé a levné.
3.4.3.1.

Test na Petriho miskách

Nejjednodušší testy spočívají v pohybu klíšťat v prostoru ošetřeném a neošetřeném
repelentní látkou. Taková vyšetření mají výhodu snadného a levného provedení, navíc
poskytují kontrolované podmínky důležité pro srovnávání látek. Navíc mohou být tyto
testy použity pro každý druh klíšťat. V přírodě jsou klíšťata motivovaná ke kontaktu
s hostitelem a k udržení se na nich. Nicméně v Petriho misce je motivace klíšťat pro vstup
na ošetřenou plochu velmi malá a tak jsou v testu úspěšné i velmi slabé repelenty. Další
nevýhodou je, že experimentátor neví, jestli klíště v daném momentu chce kontaktovat
hostitele. Aby se ukázal odpuzující efekt testované sloučeniny, je třeba použít metodu,
u které lze rozpoznat apetenční chování klíštěte (Dautel, 2004).
3.4.3.2.

Vertikální testy

Vertikální testy se začaly používat za účelem zjištění odpuzujícího vlivu zkoušené
látky na klíště při jeho apetenčním chování. Testovaná klíšťata šplhala po stoncích trávy
(Mwangi et al., 1995) nebo králičích uších (Kaaya et al., 1995). Způsob, kterým klíšťata
hledají hostitele, se označuje za „číhací“ strategii (Sonenshine, 1993). Klíště se vyšplhá do
tzv. vantage point (výhodná pozice) například na stonek trávy nebo jinou vegetaci a čeká
tam na procházející hostitele (Dautel, 2004). Podněty související s hostitelem mohou
vyvolat apetenční chování. Klíště se postaví do pátrací pozice – zvedá přední končetiny
a pohybuje jimi. V této poloze je připravené kontaktovat hostitele (Dautel et al., 1999).
Tato strategie je využívána při vertikálních testech. Repelenty by měly zabránit šplhání
klíštěte směrem nahoru.
Účinek repelentu je odvozen od významného snížení počtu klíšťat, která přelezla do
ošetřené plochy ve srovnání s kontrolou provedenou bez repelentu. Opět se zde ale
setkáváme s malou motivací klíštěte přelézt do ošetřené plochy. Tyto testy mají stejnou
nevýhodu jako ty na Petriho miskách – nízkou schopnost filtrace slabých repelentů. Navíc
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jsou vertikální testy velmi časově náročné, pokud jsou klíšťata monitorována kontinuálně.
Tuto nevýhodu lze překonat pouze zautomatizováním celé metody. Případně lze pozici
klíšťat sledovat v pevných časových intervalech, ale je zde velká šance, že nebudou
zaznamenány všechny kontakty klíštěte s repelentem (Dautel, 2004).
Podrobným principům vertikálních testů, testů na Petriho miskách a MO-bioassay
je věnovaná kapitola 5.2. Testy repelentů v části Materiál a metody.
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4. Cíle práce
Jak již bylo řečeno v úvodu, klíšťata jsou přenašeči původců závažných
onemocnění a repelenty hrají důležitou roli v ochraně před jejich přisátím. Na trhu se
nachází velké množství repelentních přípravků s různými účinnými látkami v různých
kombinacích, nebyly však provedeny adekvátní srovnávací studie. Proto byly pro testování
náhodně vybrány tři běžně dostupné repelentní přípravky se třemi různými účinnými
látkami. Cílem této práce je:
• Stanovení repelentní schopnosti vybraných repelentních látek proti klíšťatům
Ixodes ricinus a jejich srovnání.
• Zjistit, zda je rozdíl v působení kontaktních a těkavých repelentů.
Repelentní účinnost bude stanovena třemi různými metodami. Existuje mnoho způsobů
testování repelentů a tyto rozdíly v metodice testování ztěžují srovnání jednotlivých studií.
Byly vybrány běžně používané a na provedení jednoduché metody. Dosud chybí studie,
která by tyto metody, provedené na Ixodes ricinus, porovnávala. Z toho vyplývá další cíl:
• Otestovat, zda v metodách bez atraktantů hostitele budou účinné i slabší repelenty,
tedy zda repelentní účinnost testovaných látek bude vysoká. U testů s atraktanty
hostitelů by mělo dojít k výraznému rozlišení mezi slabšími a silnějšími repelenty.
Je třeba zajistit klíšťata pro testy repelentů, a proto je součástí práce také:
• Sběr klíšťat Ixodes ricinus a sledování jejich aktivity v lokalitě Pisárky v Brně.
• Stanovení zastoupení jednotlivých vývojových stádií a prevalence spirochét
v těchto klíšťatech.
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5. Materiál a metody
Tato kapitola se zabývá metodou sběru klíšťat, metodami testování repelentů
a technikou vyšetření klíšťat na přítomnost spirochét.

5.1.

Vlajkování a uchovávání klíšťat

Vlajkování je pravděpodobně nejběžnější metodou hledání klíšťat. Vyrobí se vlajka
z dřevěné tyče a bílé flanelové látky o rozměrech 60 x 90 cm, která je užší stranou
připevněná k tyči. Vlajka se potom táhne po zemi a skrz vegetaci a kontroluje se
přítomnost klíšťat na látce. Tmavě zbarvená klíšťata jsou na světlém podkladu dobře vidět
a mohou být sbírána pinzetou do malých plastových nádobek. U této metody jsou důležitá
osobní ochranná opatření, aby se snížilo riziko infekce. Je to ovšem efektivní metoda pro
zjištění přítomnosti klíšťat na daném území (Guilfoile, 2004).

5.1.1. Materiál
Uzavíratelné plastové zkumavky, pinzeta, bavlněná látka, dřevěná tyč, listy trávy.

5.1.2. Postup
Touto metodou byl prováděn sběr klíšťat v oblasti Brno – Pisárky – les (obr. 14)
v týdenních intervalech, a pokud to bylo možné, ve stejný den a ve stejnou hodinu. Vlajkou
připravenou ze světlé látky s jemným chlupem bylo smýkáno po zemi a po vegetaci.
Zachycená klíšťata byla pinzetou přenesena do zkumavek, do kterých byl umístěn list trávy
pro udržení přirozeného a vlhkého prostředí. Takto byla klíšťat sbírána po dobu 60 minut.
Zároveň byla zaznamenána teplota, tlak a vlhkost vzduchu – byly použity údaje z Českého
hydrometeorologického ústavu. Klíšťata byla před testy uchována v chladničce při teplotě
5°C.

5.1.3. Charakteristika lokality Pisárky
Sběr klíšťat byl prováděn v lese na ploše zhruba 1700 m2 kolem lesní cesty.
Pisárky tvoří les typu černýšové dubohabřiny s významným podílem akátu (Robinia
pseudacacia), v podrostu bohatý bez černý (Sambucus nigra), běžné bylinné patro.
Hostiteli pro klíšťata mohou být zajíci, veverky, ježci, norníci rudí či myšice lesní. Lokalita
leží v nadmořské výšce kolem 200 m n. m. Pisárecký les je rekreační oblast, kam lidé
chodí se psy a dětmi na procházky, také jím prochází Brněnská naučná stezka.
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Obr. 14 : Lokalita sběru – Pisárky les (49°11'30.34"N, 16°33'42.37"E) (URL8).

Testy repelentů

5.2.

Experimentální skupinu tvořilo 50 jedinců klíšťat. Ke každému testu repelentu byla
provedena nejprve kontrola bez přítomnosti repelentní látky a v další fázi test s repelentem.
Výsledky byly porovnány, bylo sledováno snížení počtu ataků na experimentální
aparaturu. Testy byly prováděny ve stejnou denní dobu, abychom eliminovali vliv změn
aktivit klíšťat v průběhu dne.
Před každým experimentem byla jednotlivá klíšťata podrobena zkoušce aktivity,
musela ujít nejméně 3 cm po filtračním papíru položeném na stole.

5.2.1. Vertikální testy
5.2.1.1.

Materiál

Filtrační papír, provázek, 2 laboratorní stojany, nůžky, pinzeta, tužka, repelent.
Použité pomůcky a materiál jsou součástí laboratoří Oddělení fyziologie a imunologie
živočichů Přírodovědecké fakulty Brno.
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5.2.1.2.

Postup

Test byl s úpravami vytvořen podle Carrolla et al. (2004). Pás filtračního papíru
o velikosti 17 x 2 cm byl rozdělen tužkou na dvě poloviny. Z každého konce sloužilo 0,5
cm papíru k uchycení mezi dva natažené provázky, které byly upevněny mezi dvěma
laboratorními stojany (obr. 15). Test tedy probíhal na ploše o rozměrech 16 x 2 cm. Horní
polovina filtračního papíru byla ošetřena repelentním přípravkem a 2-3 cm pod hranici
ošetřené plochy se umísťovala klíšťata. Po dobu 2 minut bylo zaznamenáváno chování
klíšťat. Zda byla odpuzena při kontaktu se zkoušenou látkou, zda přelezla na ošetřenou
plochu a jestli na ošetřené ploše zůstala.

Obr. 15: Aparatura pro vertikální testy.

5.2.2. Test na Petriho misce
5.2.2.1.

Materiál

Petriho miska, filtrační papír, pinzeta, nůžky, repelent. Použité pomůcky a materiál
jsou součástí laboratoří Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Přírodovědecké
fakulty Brno.
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5.2.2.2.

Postup

Do skleněné Petriho misky o průměru 9 cm byly vloženy dvě poloviny filtračního
papíru, aby mezi nimi zůstala mezera 1 cm. Z každé poloviny papíru byl ještě vystřižen
půlkruh tak, aby uprostřed misky vznikl prázdný kruh o průměru 3 cm. Do tohoto
prázdného středu misky byla umísťována klíšťata (obr. 16). Jedna polovina filtračního
papíru byla ošetřena zkoušenou repelentní látkou, druhá zůstala neošetřená.
Petriho miska byla umístěna tak, aby ošetřená polovina byla mezi testujícím
a neošetřenou polovinou pro případ, že testující by byl určitým stimulem pro klíšťata. Ta
byla po dvou přenesena mezi filtrační papíry a po dobu 2 min byl sledován jejich pohyb,
jestli se přemístí na ošetřenou plochu a jestli na ní zůstanou nebo budou odpuzena, jestli
budou rovnou odpuzena hned na hranici ošetřené plochy či zůstanou ve středu misky
(Straumer, 2008).

Obr. 16: Test na Petriho misce (Straumer, 2008).

5.2.3. MO-bioassay
Tato metoda byla vyvinuta pro testování reakcí klíšťat na potenciální repelenty,
které by mohly obratlovce uchránit před přisátím klíštěte. Tyto repelenty musí být účinné
i přes nevyhnutelnou přítomnost různých atraktivních stimulů hostitele. Proto byla
sestavena aparatura imitující pohybující se objekt, který simuloval teplo a pohyb
obratlovců (moving-object-bioassay). Přístroj, podle kterého bylo sestaveno naše zařízení,
je znázorněn na obr. 13. (Dautel et al., 1999)
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5.2.3.1.

Materiál

Zařízení pro MO-bioassay, pinzeta, filtrační papír, voda, nůžky, repelent. Použité
přístroje, pomůcky a materiál jsou součástí laboratoří Oddělení fyziologie a imunologie
živočichů Přírodovědecké fakulty Brno.
5.2.3.2.

Postup

Původně mosazný buben s otvorem na horní straně byl nahrazen skleněným, který
měl průměr 8,5 cm. Byl naplněn vodou, kterou ohřívalo skleněné ponorné topítko. Ohřívač
i teploměr byly do vody ponořeny shora. Teplota vody byla udržována v rozmezí 36 –
37 °C (36,5 °C je normální teplota lidského těla). Buben byl umístěn na otočné plošině
poháněné motorem (obr. 17). Na bubnu byla přilepena obdélníková deska o rozměrech 8 x
2 cm a tloušťce 1,5 mm. Na tuto vyvýšenou plochu byly umisťovány filtrační papíry
o rozměrech 8 x 2 cm, které byly buď bez repelentu a sloužily jako kontrola, nebo byly
impregnované repelentní látkou. K upevnění sloužily 4 tenké plastové proužky v rozích,
pod které se filtrační papír zachycoval. Díky této vyvýšené ploše klíště nemohlo přelézt na
buben v jiném místě, než právě na tuto plochu.
Celý buben byl natřen matnou bílou barvou a i rotující plošina byla polepena bílým
filtračním papírem pro lepší přehlednost při manipulaci s klíšťaty. U bubnu byl postaven
laboratorní stojan s držákem s kovovou špachtlí (oboustrannou pro práškové materiály)
tak, aby konec špachtle byl vzdálený 1 mm od vyvýšené plochy na bubnu. Tato vzdálenost
umožňuje klíšťatům přichytit se pouze na vyvýšenou plochu, ostatní části bubnu jsou pro
něj moc vzdálené. Špachtle byla umístěna v úhlu 45° k bubnu, její šířka byla 4 mm. Konec
špachtle byl přelepený papírovou nálepkou, protože je to přirozenější podklad pro klíšťata
než kov. Skleněná tyčinka, jež byla použita v testu Dautela et al. (2004), se nám
neosvědčila, stejně tak ani dřevěná špejle. Na tuto špachtli byla umísťována klíšťata ve
vzdálenosti 2 – 3 cm od bubnu. Jejich reakce byla sledována po dobu 2 minut.
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Obr. 17: Zařízení pro MO-bioassay.

5.2.4. Repelenty
Pro testování byly použity tři různé repelentní přípravky se třemi různými účinnými
látkami. Tyto syntetické repelenty jsou na trhu běžně dostupné. Každý z nich byl testován
všemi třemi výše popsanými metodami. Všechny repelenty byly ve všech testech použity
ve stejném množství – 2 mg / cm2. Pro dosažení objektivních výsledků byly testy
prováděny až po 5 minutách po nanesení repelentu, aby účinná látka nebyla příliš
koncentrovaná, navíc se s jedním filtračním papírkem pracovalo maximálně 15 – 20 minut.
5.2.4.1.

Repelent sprej (pro děti a citlivou pokožku)

Účinná látka: IR3535, 164 g/l. Výrobce: ALPA, a.s., 90 ml.
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Složení: Alcohol Denat. 58 % vol., Aqua, Ethyl Butylacetylaminopropionate,
Propylene Glycol, Parfum, Amyl Cinnamal, Hydroxymethylpentyl Cyclohexene
Carboxaldehyde, Linalool, d-Limonene, Citral, α-Isomethyl Ionone.
U prvních dvou provedených testů – vertikálního a MO-bioassay – bylo použito 50
klíšťat pro kontrolu a jiných 50 klíšťat pro test s repelentem. Také byla použita různá
vývojová stádia klíšťat. Experimentální skupinu tvořily zejména nymfy, minoritně také
samice i samci. Protože se jednalo o první experimenty spojené se zaváděním
a optimalizací technik, u dalších testů byla jedna skupina klíšťat použita jak pro kontrolu,
tak pro test s repelentem, aby bylo možno případně porovnat jejich reakci. Pro lepší
srovnání, objektivnější výsledky a s ohledem na dominantní zastoupení nymf na sledované
lokalitě byly v testech nadále používány pouze nymfy.
ANTImoskyto normál

5.2.4.2.

Účinná látka: DEET, 15 g/100 g. Výrobce: Dacon Pharma, s.r.o., 100 ml.
Složení: Aqua, Isopropyl Alcohol, Diethyltoluamid, PEG-40 Hydrogenated Castor
Oil, Glycerin, Parfum, Geraniol, Linalool, Citronellol, Benzyl Benzoate.
5.2.4.3.

Zeckito spray

Účinná látka: Icaridin, 15 g/100 g. Výrobce: Rossmann, 100 ml.
Složení na obale uvedeno není, výrobce pouze informuje o přítomnosti látek
Isobutan, Propan, Butan.

5.3.

Metoda DFM (Dark Field Mikroscopy) – zástinová mikroskopie

Pomocí metody zástinové mikroskopie byla klíšťata, která přežila test repelentů,
vyšetřována na přítomnost spirochét. Vždy byla tedy zkoumána pouze živá klíšťata.
Pozorování v zastíněném zorném poli je jednou z nejstarších modifikací světelné
mikroskopie. Je nenahraditelná při pozorování velmi drobných, sklovitě průhledných
objektů a jejich struktur zaživa (Knoz a Opravilová, 1992). Princip metody spočívá v tom,
že světelného kužele vycházejícího z kondenzoru vstupují do roviny objektu pouze
okrajové a velmi šikmé paprsky. Centrální paprsky jsou pohlceny, pozorovaný objekt je
tedy osvícen jen laterálně (Hejtmánek, 1993). Tím se dosáhne tzv. Tyndalova efektu, při
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kterém ozařované částice zachycené světlo lámou a odrážejí, takže v tmavém prostředí
září. Postranního osvětlení objektu je možno dosáhnout více způsoby, v našem případě byl
nahrazen běžný kondenzor speciálně zkonstruovaným zástinovým kondenzorem. Dnes
nejběžnějšími typy zástinových kondenzorů jsou tzv. zrcadlové kondenzory, u kterých se
světlo odráží na zrcadlících se zakřivených plochách skleněných bloků tak, že se nakonec
pod šikmými úhly ze všech stran koncentruje do ohniska pozorovaného objektu.
Při mikroskopii v temném poli je potřeba silný světelný zdroj, dokonale
vycentrované osvětlení zorného pole a tenká krycí a podložní skla, která musí být naprosto
čistá a odmaštěná. Medium, ve kterém je objekt pozorován, musí být čiré, bez suspenzních
částic či bublin. Před umístěním preparátu na pracovní stolek mikroskopu je nutností
nanést na svrchní stranu kondenzoru kapku destilované vody nebo imerzního oleje (Knoz
a Opravilová, 1992).

5.3.1. Materiál
Podložní a krycí skla, preparační jehly, kahan, sirky, PBS (Phosphate Buffered
Saline) pufr, ethanol 95 %, pinzeta, uzavíratelné mikrozkumavky, malé plastové pipetky,
buničina, binokulární lupa, světelný mikroskop (Olympus BX40) se zástinovým
kondenzorem. Použité pomůcky a materiál jsou součástí laboratoří Oddělení fyziologie
a imunologie živočichů Přírodovědecké fakulty Brno.

5.3.2. Postup
Klíšťata byla na krycím skle v kapce PBS dvěma preparačními jehlami vypitvána
a jejich tělesný obsah byl přikryt krycím sklem. Preparáty byly pozorovány ve světelném
mikroskopu se zástinovým kondenzorem a pozitivní vzorky na přítomnost spirochét byly
vyfotografovány. Poté byly všechny vzorky pomocí pipetek přeneseny do mikrozkumavek,
popsány a zmrazeny pro další případné použití. Preparační jehly byly po každém použití
opáleny nad kahanem a všechny nástroje i přípravná plocha byly očištěny ethanolem, aby
nedošlo k přenosům patogenů nebo infekce.
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5.4.

Software pro statistické zpracování dat

Microsoft Office Excel
STATISTICA 10
Pro vyhodnocení množství jednotlivých vývojových stádií byl použit test dobré
shody (Chí-kvadrát test, Pearsonův test).
Všechny výsledky v náhodném výběru lze roztřídit do určitého počtu tříd, které se
vzájemně nepřekrývají. Testovaná hypotéza pak spočívá v předpokladu určitého modelu
pravděpodobnostního rozdělení, z kterého vyplývá zařazení výsledků do jednotlivých tříd
(tab. 19). Po vynásobení této pravděpodobnosti rozsahem výběru, dostáváme teoretické
četnosti při platnosti nulové hypotézy. Test dobré shody spočívá v porovnání teoretických
četností s empirickými četnostmi.
Použitý vzorec:

X2

….. Statistika

Xi

….. Empirická četnost v i-té třídě

Npi ….. Teoretická četnost v i-té třídě
k

….. Počet tříd výběrového souboru

Hodnota vypočtená testem dobré shody se pak srovnává s kritickou hodnotou
odpovídající zvolené hladině významnosti při daném počtu stupňů volnosti (df = k-1)
(Ramík a Čemerková, 2003).

Pro porovnání účinnosti repelentů byl použit maximálně věrohodný test dobré
shody (M-V chí-kvadrát test) v programu STATISTICA 10.
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6. Výsledky
6.1.

Výsledky vlajkovací metody

Sběr klíšťat probíhal od března do září roku 2011, jednou týdně vždy 60 minut.
Nebylo ovšem možné sbírat úplně každý týden, např. kvůli deštivému počasí. Zároveň byla
zaznamenána teplota, vlhkost a tlak vzduchu. Údaje jednotlivých sběrů jsou uvedeny
v tab. 2, grafické znázornění počtu klíšťat v jednotlivých sběrech ukazuje graf 1.
Datum

Počet

Larvy Nymfy

Samci Samice Teplota Vlhkost

klíšťat

Tlak

(°C)

(%)

(hPa)

28.3.2011

20

0

11

4

5

11,6

62

1012

4.4.2011

27

0

18

4

5

14

88

1013

11.4.2011

26

0

20

2

4

16,1

33

1016

18.4.2011

28

0

24

3

1

17,2

36

1022

9.5.2011

24

2

20

2

0

16,7

54

1028

17.5.2011

37

0

34

0

3

18

56

1020

23.5.2011

60

0

54

2

4

16,8

70

1024

31.5.2011

100

0

96

1

3

20,3

66

1024

6.6.2011

76

0

73

3

0

24,1

62

1006

21.6.2001

80

0

78

0

2

24,5

64

1017

28.6.2011

48

0

46

0

2

26

28

1016

4.7.2011

45

0

40

3

2

20,2

65

1011

18.7.2011

36

0

33

2

1

18,4

62

1020

24.7.2011

32

0

31

0

1

18,1

58

1016

1.8.2011

36

0

35

0

1

17,1

82

1015

6.8.2011

26

0

23

1

2

20,7

74

1008

15.8.2011

19

0

19

0

0

22,4

67

1012

22.8.2011

15

0

15

0

0

31,1

47

1016

29.8.2011

13

0

13

0

0

12,7

84

1017

5.9.2011

6

0

5

0

1

29,4

42

1009

10.9.2011

8

0

6

1

1

24,7

54

1014

Tab. 2: Počet klíšťat nasbíraných v jednotlivých sběrech, rozdělení na jednotlivá vývojová stádia a
zjištěné hodnoty teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu.
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Graf 1: Množství klíšťat Ixodes ricinus nasbíraných v jednotlivých sběrech v oblasti Pisárky – les.

Sběr klíšťat začal v březnu, první klíšťata byla nalezena 28. 3. 2011, a probíhal do
září, kdy poslední klíšťata byla sesbírána 10. 9. 2011. Z grafu 1 lze vidět, že sezónní
aktivita klíšťat tvoří v tomto případě jednovrcholovou křivku s maximem na jaře. Nejvyšší
počet klíšťat (100) byl nasbírán 31. 5. 2011, průměrně bylo nasbíráno 36,3 klíšťat ve 21
sběrech, množství nalezených klíšťat v jednotlivých sběrech se pohyboval v rozmezí 6 –
100 jedinců (tab. 3).
Celkem
klíšťat /
počet sběrů

Průměrný počet
klíšťat
v jednom sběru

762 / 21

sběru / datum

Rozsah množství
klíšťat
v jednotlivých sběrech

100 / 31.5. 2011

6 - 100

Nevíce klíšťat v jednom

36,3

Tab. 3 : Výsledky sběrů v roce 2011.

Celkově bylo nasbíráno 762 klíšťat, z toho byly 2 larvy, 694 nymf, 28 samců a 38
samic (tab. 4). Množství jednotlivých vývojových stádií v jednotlivých sběrech je
znázorněno v grafu 2.
Množství klíšťat celkem

Larvy

Nymfy

Samci

Samice

762

2

694

28

38

100 %

0,3 %

91,0 %

3,7 %

5,0%

Tab. 4 : Množství jednotlivých vývojových stádií a jejich procentuální zastoupení.
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Graf 2: Množství jednotlivých vývojových stádií v jednotlivých sběrech.

V den sběru byly zjišťovány a zaznamenávány také hodnoty teploty, vlhkosti a
tlaku vzduchu. Závislost množství klíšťat na těchto faktorech znázorňují grafy 3-5.

Graf 3: Závislost množství nasbíraných klíšťat Ixodes ricinus na teplotě ovzduší.
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Graf 4: Závislost množství nasbíraných klíšťat Ixodes ricinus na vlhkosti ovzduší.

Graf 5: Závislost množství nasbíraných klíšťat Ixodes ricinus na tlaku ovzduší.
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Výsledky testů repelentů

6.2.

6.2.1. Repelent sprej
6.2.1.1.

Vertikální test

V kontrolní skupině 35 klíšťat z 50 vyšplhalo do horní části filtračního papíru, která
při testech s repelentem byla ošetřena repelentním přípravkem. Těchto 70 % jedinců bylo
označeno jako „neodpuzeno“ (tab. 5). Při testu repelentu bylo 100 % klíšťat odpuzeno,
z toho 29 jedinců bylo odpuzeno na hranici ošetřené plochy repelentem a 21 jedinců bylo
odpuzeno 1 – 2 cm od ošetřené plochy, tedy bez kontaktu s repelentem (graf 6).
Test s repelentem
Odpuzeno
- na hranici

- bez kontaktu

0

29

21

35

0%

58 %

42 %

70 %

Neodpuzeno

Kontrola
„neodpuzeno“

Tab. 5: Výsledky vertikálního testu přípravku Repelent sprej včetně kontroly.

Graf 6: Grafické znázornění množství odpuzených a neodpuzených klíšťat repelentem Repelent
sprej.
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6.2.1.2.

Petriho misky

V kontrolní skupině se na druhou část filtračního papíru přemístilo 48 klíšťat z 50,
bylo tedy „neodpuzeno“ 96 % jedinců (tab. 6). Při testování repelentu byli 4 jedinci
neodpuzeni, tzn. že zůstali na ošetřené ploše po celé 2 minuty trvání testu. 44 jedinců bylo
repelentem odpuzeno, z toho 11 na hranici ošetřené plochy a 33 se jich na ošetřenou
plochu přesunulo a až při přímém kontaktu s repelentem bylo odpuzeno (graf 7). Přes
provedenou kontrolu aktivity 2 klíšťata zůstala během testu bez reakce uprostřed Petriho
misky.

Neodpuzeno
4
8%

Test s repelentem
Odpuzeno
- na hranici - po kontaktu
11
33
22 %
66 %

Neaktivní

Kontrola
„neodpuzeno“

2
4%

48
96 %

Tab. 6: Výsledky testu na Petriho misce přípravku Repelent sprej včetně kontroly.

Graf 7: Grafické znázornění množství odpuzených a neodpuzených klíšťat repelentem Repelent
sprej.
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6.2.1.3.

MO-bioassay

V kontrolní skupině se 42 jedinců z 50 přemístilo na buben, „neodpuzeno“ tedy
bylo 84 % klíšťat (tab. 7). Při testu repelentu byla všechna aktivní klíšťata odpuzena,
z toho 40 jedinců bylo odpuzeno při snaze přelést na buben a 4 jedinci na buben přelezli
a byli odpuzeni až po přímém kontaktu s repelentní látkou (graf 8). Přes provedenou
kontrolu aktivity 6 jedinců nejevilo o buben zájem.

Neodpuzeno
0
0%

Test s repelentem
Odpuzeno
- na hranici - po kontaktu
40
4
80 %
8%

Neaktivní

Kontrola
„neodpuzeno“

6
12 %

42
84 %

Tab. 7: Výsledky MO-bioassay přípravku Repelent sprej včetně kontroly.

Graf 8: Grafické znázornění množství odpuzených a neodpuzených klíšťat přípravkem Repelent
sprej.
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6.2.1.4.

Porovnání účinnosti

Přípravek Repelent sprej s účinnou látkou IR3535 odpudil 100 % klíšťat ve
vertikálním testu. Při testu na Petriho misce odpudil 91,7 % klíšťat a při MO-bioassay
odpudil 100 % klíšťat (graf 9).

Graf 9: Znázornění účinnosti přípravku Repelent sprej ve všech třech testech.

6.2.2. ANTImoskyto
6.2.2.1.

Vertikální test

V kontrolní skupině 40 jedinců z 50 vyšplhalo do druhé části filtračního papírku,
tedy 80 % klíšťat bylo „neodpuzeno“ (tab. 8). Při testu repelentu bylo 100 % klíšťat
odpuzeno, všechna klíšťata byla odpuzena na hranici ošetřené plochy repelentem (graf 10).

Test s repelentem
Neodpuzeno
Odpuzeno
- na hranici
0
50
0%
100 %

Kontrola
„neodpuzeno“
40
80 %

Tab. 8: Výsledky vertikálního testu přípravku ANTImoskyto včetně kontroly.
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Graf 10: Grafické znázornění množství odpuzených a neodpuzených klíšťat repelentem
ANTImoskyto.

6.2.2.2.

Petriho misky

V kontrolní skupině se na druhou část filtračního papíru přemístilo 47 z 50 klíšťat,
tedy 94 % jich bylo „neodpuzeno“ (tab. 9). Při testování repelentu byla 2 klíšťata
neodpuzena, tzn. že zůstala na repelentem ošetřené ploše po celé 2 minuty. 48 klíšťat bylo
odpuzeno, z toho 20 jedinců na hranici ošetřené plochy a 28 jedinců přelezlo na ošetřenou
plochu repelentem a odpuzeno bylo až po přímém kontaktu s repelentní látkou (graf 11).

Neodpuzeno
2
4%

Test s repelentem
Odpuzeno
- na hranici
- po kontaktu
20
28
40 %
56 %

Kontrola
„neodpuzeno“
47
94 %

Tab. 9: Výsledky testu na Petriho misce přípravku ANTImoskyto včetně kontroly.
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Graf 11: Grafické znázornění množství odpuzených a neodpuzených klíšťat repelentem
ANTImoskyto.

6.2.2.3.

MO-bioassay

V kontrolní skupině se 44 jedinců z 50 přesunulo na buben, tedy 88 % jich bylo
„neodpuzeno“ (tab. 10). Při testování repelentu byla všechna aktivní klíšťata odpuzena. 42
jedinců bylo odpuzeno při snaze přelést na buben, 2 jedinci se na buben přemístili
a odpuzeni byli až po přímém kontaktu s repelentem (graf 12). Přes provedenou kontrolu
aktivity 6 jedinců nejevilo o buben zájem.

Neodpuzeno
0
0%

Test s repelentem
Odpuzeno
- na hranici - po kontaktu
42
2
95,5 %
4,5 %

Neaktivní

Kontrola
„neodpuzeno“

6
12,0 %

44
88,0 %

Tab. 10: Výsledky MO-bioassay přípravku ANTImoskyto včetně kontroly.
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Graf 12: Grafické znázornění množství odpuzených a neodpuzených klíšťat repelentem
ANTImoskyto.

6.2.2.4.

Porovnání účinnosti

Přípravek ANTImoskyto s účinnou látkou DEET odpudil 100 % klíšťat ve
vertikálním testu. Při testu na Petriho misce odpudil 96% klíšťat a při MO-bioassay
odpudil 100 % klíšťat (graf 13).

Graf 13: Znázornění účinnosti přípravku ANTImoskyto ve všech třech testech.
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6.2.3. Zeckito
6.2.3.1.

Vertikální test

V kontrolní skupině se 41 jedinců z 50 vyšplhalo do horní části filtračního papírku,
bylo jich tedy 82 % „neodpuzeno“ (tab. 11). V testu repelentu byla 2 klíšťata neodpuzena,
přelezla do horné ošetřené části filtračního papírku a zůstala tam po celou dobu trvání
testu. Odpuzených bylo 48 klíšťat, z toho 43 jedinců bylo odpuzeno na hranici ošetřené
plochy a 5 jedinců bylo odpuzeno 1 – 2 cm od ošetřené plochy, tedy bez kontaktu
s repelentem (graf 14).

Neodpuzeno
2
4%

Test s repelentem
Odpuzeno
- na hranici
- bez kontaktu
43
5
86 %
10 %

Kontrola
„neodpuzeno“
41
82 %

Tab. 11: Výsledky vertikálního testu přípravku Zeckito včetně kontroly.

Graf 14: Grafické znázornění množství odpuzených a neodpuzených klíšťat repelentem Zeckito.
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6.2.3.2.

Petriho misky

V kontrolní skupině se do druhé části Petriho misky přesunulo 47 z 50 klíšťat.
„Neodpuzených“ jich tedy bylo 94 % (tab. 12). V testu repelentu bylo 7 klíšťat
neodpuzeno, tzn. že do konce testu zůstala na repelentem ošetřené ploše. Odpuzeno bylo
40 klíšťat, z toho 34 jedinců bylo odpuzeno na hranici ošetřeného filtračního papíru a 6
jich bylo odpuzeno ve vzdálenosti okolo 1 cm od ošetřené plochy, tedy bez kontaktu
s repelentem (graf 15). Přes provedenou kontrolu aktivity 3 klíšťata zůstala během testu
bez reakce uprostřed Petriho misky.

Neodpuzeno
7
14 %

Test s repelentem
Odpuzeno
- na hranici - bez kontaktu
34
6
68 %
12 %

Neaktivní

Kontrola
"neodpuzeno"

3
6%

47
94 %

Tab. 12: Výsledky testu na Petriho misce přípravku Zeckito včetně kontroly.

Graf 15: Grafické znázornění množství odpuzených a neodpuzených klíšťat repelentem Zeckito.
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6.2.3.3.

MO-bioassay

V kontrolní skupině se 40 jedinců z 50 přemístilo na buben, tedy 80 % jich bylo
„neodpuzeno“ (tab. 13). Při testování repelentu byla 4 klíšťata neodpuzena, tzn. že se
přesunula na ošetřenou plochu bubnu a zůstala tam do konce testu. 36 klíšťat bylo
odpuzeno, z toho 28 při snaze přelést na buben a 8 po přesunutí se na buben a kontaktu
s repelentem (graf 16). Přes provedenou kontrolu aktivity 10 jedinců nejevilo o buben
zájem.

Neodpuzeno
4
8%

Test s repelentem
Odpuzeno
- na hranici - po kontaktu
28
8
56 %
16 %

Neaktivní

Kontrola
„neodpuzeno“

10
20 %

40
80 %

Tab. 13: Výsledky MO-bioassay včetně kontroly.

Graf 16: Grafické znázornění množství odpuzených a neodpuzených klíšťat repelentem Zeckito.
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6.2.3.4.

Porovnání účinnosti

Přípravek Zeckito s účinnou látkou icaridinem odpudil 96 % klíšťat ve vertikálním
testu. Při testu na Petriho misce odpudil 85,1% klíšťat a 90 % klíšťat odpudil při MObioassay (graf 17).

Graf 17: Znázornění účinnosti repelentu Zeckito ve všech třech testech.

6.2.4. Srovnání účinnosti repelentů
Klíšťata, která byla při testu neaktivní, nevypovídají o účinnosti repelentů, a proto
nebyla do výpočtů účinnosti repelentů započítána.
6.2.4.1.

Vertikální testy

Přípravek Repelent sprej s účinnou látkou IR3535 odpudil ve vertikálním testu
všech 50 klíšťat, jeho účinnost byla hodnocena jako 100 %. Repelent ANTImoskyto
s účinnou látkou DEET také odpudil všech 50 klíšťat a jeho účinnost byla hodnocena jako
100 %. Repelent Zeckito s účinnou látkou icaridinem odpudil 48 z 50 klíšťat, jeho účinnost
je tedy 96 % (tab. 14). Porovnání repelentní účinnosti všech tří repelentů znázorňuje graf
18. Srovnání způsobu repelence jednotlivých repelentů (zahrnuta pouze odpuzená klíšťat)
znázorňuje graf 19.
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Neodpuzeno
Odpuzeno

Repelent sprej ANTImoskyto
0
0
0%
0%
50
50
100 %
100 %

Zeckito
2
4%
48
96 %

Tab. 14: Výsledky účinnosti repelentů ve vertikálním testu.

Graf 18: Grafické znázornění porovnání repelentní úspěšnosti jednotnotlivých přípravků
v procentech ve vertikálním testu.
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Graf 19: Porovnání způsobu repelence ve vertikálním testu u jednotlivých repelentů.

Klíšťata, která se v kontrolní skupině vyšplhala do horní části filtračního papírku,
tedy do části, která při testu s repelentem je ošetřená repelentní látkou, byla označena za
„neodpuzená“. Kontrola pro přípravek Repelent sprej ve vertikálním testu byla 70 %
„neodpuzených“, repelent neodpudil 0 % klíšťat (tedy odpudil 100 % klíšťat). Kontrola pro
ANTImoskyto repelent byla 80 % „neodpuzených“ a při testu repelentu bylo také 0 %
neodpuzených klíšťat. Kontrola pro přípravek Zeckito byla 82 % „neodpuzených“
a repelent neodpudil 4 % klíšťat. Grafické porovnání je znázorněno na grafu 20.
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Graf 20: Srovnání počtu neodpuzených klíšťat při kontrole (K) a testu s repelentem (R) ve
vertikálním testu.

6.2.4.2.

Testy na Petriho miskách

Přípravek Repelent sprej s účinnou látkou IR3535 odpudil v testu na Petriho
miskách 44 z 48 klíšťat, jeho účinnost byla tedy hodnocena jako 91,7 %. Repelent
ANTImoskyto s účinnou látkou DEET odpudil 48 z 50 klíšťat a jeho účinnost byla
hodnocena jako 96 %. Repelent Zeckito s účinnou látkou icaridinem odpudil 40 z 47
klíšťat, jeho účinnost je tedy hodnocena jako 85,1 % (tab. 15). Porovnání repelentní
účinnosti všech tří repelentů v testech na Petriho miskách znázorňuje graf 21. Porovnání
způsobu repelence (zahrnuta pouze odpuzená klíšťata) u jednotlivých repelentních
přípravků znázorňuje graf 22.

Neodpuzeno
Odpuzeno

Repelent sprej ANTImoskyto
4
2
8,3 %
4,0 %
44
48
91,7 %
96,0 %

Zeckito
7
14,9 %
40
85,1 %

Tab. 15: Výsledky účinnosti repelentů v testech na Petriho miskách.
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Graf 21: Grafické znázornění porovnání repelentní úspěšnosti jednotnotlivých přípravků
v procentech v testu na Petriho miskách.

Graf 22: Porovnání způsobu repelence v testech na Petriho miskách jednotlivých repelentů.
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Klíšťata, která se v kontrolní skupině přesunula do druhé části Petriho misky, tedy
do části, která při testování repelentu je ošetřená repelentní látkou, byla označena za
„neodpuzená“. Kontrola pro přípravek Repelent sprej v testu na Petriho miskách byla 96 %
„neodpuzených“, repelent neodpudil 8 % klíšťat. Kontrola pro ANTImoskyto repelent byla
94 % „neodpuzených“ a při testu repelentu byly 4 % neodpuzených klíšťat. Kontrola pro
přípravek Zeckito byla 94 % „neodpuzených“ klíšťat a repelent neodpudil 14 % klíšťat.
Grafické porovnání je znázorněno na grafu 23.

Graf 23: Srovnání počtu neodpuzených klíšťat při kontrole (K) a testu s repelentem (R) v testu na
Petriho miskách.

6.2.4.3.

MO-bioassay

Přípravek Repelent sprej s účinnou látkou IR3535 odpudil v MO-bioassay testu
všech 44 aktivních klíšťat, jeho účinnost byla hodnocena jako 100 %. Repelent
ANTImoskyto s účinnou látkou DEET odpudil také všech 44 aktivních klíšťat a jeho
účinnost byla hodnocena jako 100 %. Repelent Zeckito s účinnou látkou icaridinem
odpudil 36 z 40 klíšťat, jeho účinnost je tedy hodnocena jako 90 % (tab. 16). Porovnání
repelentní účinnosti všech tří repelentů v MO-bioassay testech znázorňuje graf 24.
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Porovnání způsobu repelence (zahrnuta pouze odpuzená klíšťata) u jednotlivých
repelentních přípravků znázorňuje graf 25.

Repelent sprej ANTImoskyto
Neodpuzeno

Odpuzeno

Zeckito

0

0

4

0%

0%

10 %

44

44

36

100 %

100 %

90 %

Tab. 16: Výsledky účinnosti repelentů v MO-bioassay testech.

Graf 24: Grafické znázornění porovnání repelentní úspěšnosti jednotnotlivých přípravků
v procentech v MO-bioassay testu.
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Graf 25: Porovnání způsobu repelence v MO-bioassay u jednotlivých repelentů.

Klíšťata, která se v kontrolní skupině přemístila na vyvýšenou plochu bubnu, tedy
do části, která při testu s repelentem je ošetřená repelentní látkou, byla označena za
„neodpuzená“. Kontrola pro přípravek Repelent sprej v MO-bioassay byla 84 % klíšťat
„neodpuzených“, repelent neodpudil 0 % klíšťat. Kontrola pro ANTImoskyto repelent byla
88 % „neodpuzených“ a při testu repelentu bylo 0 % neodpuzených klíšťat. Kontrola pro
přípravek Zeckito bylo 80 % „neodpuzených“ klíšťat a repelent neodpudil 8 % klíšťat.
Grafické porovnání je znázorněno na grafu 26.
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Graf 26: Srovnání počtu neodpuzených klíšťat při kontrole (K) a testu s repelentem (R) v MObioassay testu.

6.2.5. Celkové porovnání účinnosti repelentů
Vertikální testy: Účinnost přípravku Repelent sprej s účinnou látkou IR3535 je 100
%. Repelent ANTImoskyto s účinnou látkou DEET také odpudil 100 % klíšťat. Repelentní
účinnost přípravku Zeckito s účinnou látkou icaridin je 96 %.
Testy na Petriho misce: Účinnost přípravku Repelent sprej je 91,7 %. Repelent
ANTImoskyto odpudil 96 % klíšťat. Repelent Zeckito odpudil 85,1 % klíšťat.
MO-bioassay: Přípravek Repelent sprej odpudil 100 % klíšťat. Repelentní
přípravek ANTImoskyto odpudil také 100 % klíšťat. Účinnost repelent Zeckito je 90 %
(graf 27).
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Graf 27: Porovnání účinnosti repelentů Repelent sprej, ANTImoskyto a Zeckito ve všech testech.

6.3.

Výsledky DFM metody

Metodou zástinové mikroskopie bylo vyšetřeno 159 klíšťat na přítomnost spirochet,
z toho byly 2 larvy, 132 nymf, 7 samců a 18 samic. Celkem bylo pozitivních 26 klíšťat,
promořenost klíštat je tedy 16,35% (tab.17), z toho 15,09 % nymfy a 1,26 % samice.
Pozitivní na přítomnost spirochet bylo 24 ze 132 nymf a 2 z 18 vyšetřených samic (graf
28). Pozitivita nymf je tedy 18,18 % a pozitivita samic je 11,11 % (tab. 18). V průběhu
metody DFM byly pořízeny fotografie spirochet v tělesném obsahu klíšťat (obr. 18).
Celkem vyšetřených
klíšťat
159

Množství pozitivních
klíšťat
26

Množství negativních
klíšťat
133

Pozitivita klíšťat
(%)
16,35 %

Tab. 17:Výsledky metody DFM, pozitivita klíšťat na přítomnost spirochet.

Larvy

Nymfy

Samci

Samice

Celkem vyšetřená klíšťata

2

132

7

18

Pozitivní klíšťata

0

24

0

2

0,00 %

18,18 %

0,00 %

11,11 %

Pozitivita vývojových stádií (%)

Tab. 18: Pozitivita jednotlivých vývojových stádií na přítomnost spirochet.
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Graf 28: Počet vyšetřených a pozitivních klíšťat v jednotlivých vývojových stádiích
klíštěte Ixodes ricinus.

Obr. 18: Spirochety v tělesném obsahu samice Ixodes ricinus, pozorováno metodou DFM, zvětšení
400 x.
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7. Statistické vyhodnocení výsledků
Výsledky byly zpracovány testem dobré shody v případě vyhodnocení množství
jednotlivých vývojových stádií a maximálně věrohodným testem dobré shody při
porovnání účinnosti repelentů.

7.1.

Statistické vyhodnocení rozdílu zastoupení vývojových stádií
klíšťat v celkovém sběru

Celkově bylo nasbíráno 762 klíšťat, pro určení pravděpodobnosti náhodného
zastoupení jednotlivých vývojových stádií byl použit test dobré shody (Chí-kvadrát test,
Pearsonův test).

Vývojové stádium
Empirická četnost
Teoretická četnost

Larva
2
254

Nymfa
694
254

Samice
38
127

Samec
28
127
Tab. 19: Empirická a pozorovaná četnost vývojových stádií klíšťat.

n = 762
α = 0,05
Kritická hodnota pro stupeň volnosti 3 = 7,82

H0: zastoupení jednotlivých vývojových stádií je náhodné
H1: zastoupení jednotlivých vývojových stádií není náhodné

X2

1151,76

X2 musí být větší než kritická hodnota, aby byla nulová hypotéza zamítnuta
1151,76 > 7,82
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Zjištěná hodnota statistiky X2 = 1151,76 je větší než kritická hodnota 7,82, tedy na
hladině významnosti 5 % byl nalezen rozdíl mezi předpokládanými a zjištěnými
hodnotami. V zastoupení jednotlivých vývojových stádií klíšťat ve sběru je statisticky
významná odchylka, a proto zamítáme nulovou hypotézu ve prospěch hypotézy
alternativní. Zastoupení jednotlivých vývojových stádií ve sběrech není náhodné.

7.2.

Statistické vyhodnocení rozdílu repelentní účinnosti mezi
repelenty

Ke statistickému vyhodnocení rozdílu účinnosti repelentů byl použit maximálně
věrohodný test dobré shody (M-V chí-kvadrát test) v programu STATISTICA 10.
Byly statisticky porovnány rozdíly mezi výsledky účinnosti repelentů v kategorii
odpuzeno/neodpuzeno (p1 hodnota) a také byly porovnány způsoby repelence
u jednotlivých repelentů (p2 hodnota) na hladině významnosti 5 % (tab. 20, 21, 22, 23, 24).

H0: rozdíly mezi účinností repelentů nejsou významné
H1: rozdíly mezi účinnosti repelentů jsou významné
p hodnota musí být menší než 0,05, aby rozdíly mezi repelenty byly statisticky významné

7.2.1. Porovnání účinnosti ve vertikálním testu

Neodpuzeno
Odpuzeno
- na hranici
- bez kontaktu
Celkem

Repelent sprej
0
0%
50
100 %
29
58 %
21
42 %
50
100 %

ANTImoskyto
0
0%
50
100 %
50
100 %
0
0%
50
100 %

Zeckito
2
48
43
5
50

4%
96 %
86 %
10 %
100 %

p1 = 0,108
p2 < 0,001

Tab. 20: Výsledky účinnosti repelentů s vypočítanými p hodnotami.

p1 = 0,108 > α = 0,05 → nulovou hypotézu nezamítáme
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Na hladině významnosti 5 % nejsou statisticky významné rozdíly mezi počtem
odpuzených a neodpuzených klíšťat mezi jednotlivými repelenty ve vertikálním testu.
p2 < 0,001 < α = 0,05 → nulovou hypotézu zamítáme
Zamítáme nulovou hypotézu ve prospěch alternativní, na hladině významnosti 5 %
jsou velmi výrazné rozdíly mezi způsoby repelence jednotlivých přípravků ve vertikálním
testu. Repelent sprej i ANTImoskyto odpudily 100 % klíšťat, ale Repelent sprej odpudil
42 % klíšťat bez přímého kontaktu s ním, a proto je hodnocen jako účinnější než
ANTImoskyto, který klíšťata odpuzoval pouze na hranici ošetřené plochy.

7.2.2. Porovnání účinnosti v testech na Petriho miskách

Neodpuzeno
Odpuzeno
- na hranici
- bez kontaktu
- po kontaktu
Celkem
Neaktivní

Repelent sprej
4
8,3 %
44
91,7 %
11
22,9 %
0
0%
33
68,8 %
48
100 %
2

ANTImoskyto
2
4%
48
96 %
20
40 %
0
0%
28
56 %
50
100 %

7
40
34
6
0
47
3

Zeckito
14,9 %
85,1 %
72,3 %
12,7 %
0%
100 %

p1 = 0,164
p2 < 0,001

Tab. 21: Výsledky účinnosti repelentů s vypočítanými p hodnotami.

p1 = 0,164 > α = 0,05 → nulovou hypotézu nezamítáme
Na hladině významnosti 5 % nejsou statisticky významné rozdíly mezi
množstvím odpuzených a neodpuzených klíšťat mezi jednotlivými repelenty v testu na
Petriho miskách. Nejméně odpuzených klíšťat bylo repelentem Zeckito, ale rozdíl od
ostatních není statisticky významný.
p2 < 0,001 < α = 0,05 → nulovou hypotézu zamítáme
Zamítáme nulovou hypotézu ve prospěch alternativní, na hladině významnosti 5 %
jsou statisticky výrazné rozdíly mezi způsoby repelence jednotlivých přípravků v testu na
Petriho miskách. Ačkoliv byl repelent Zeckito nejméně účinný, jako jediný odpudil
klíšťata i bez kontaktu s ním.
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7.2.3. Porovnání účinnosti v testech MO-bioassay

Repelent sprej
ANTImoskyto
Zeckito
Neodpuzeno
0
0% 0
0% 4
10 %
Odpuzeno
44
100 % 44
100 % 36
90 %
- na hranici
40
90,9 % 42
95,5 % 28
70 %
- po kontaktu
4
9,1 % 2
4,5 % 8
20 %
Celkem
44
100 % 44
100 % 40
100 %
Neaktivní
6
6
10
Tab. 22: Výsledky účinnosti repelentů s vypočítanými p hodnotami.

p1 = 0,008
p2 = 0,045

p1 = 0,008 < α = 0,05 → nulovou hypotézu zamítáme
Na hladině významnosti 5 % jsou statisticky významné rozdíly mezi množstvím
odpuzených a neodpuzených klíšťat mezi jednotlivými repelenty v testu MO-bioassay.
Přípravek Zeckito odpudil 90 % klíšťat, což je významně méně než další dva hodnocené
repelenty s účinností 100 %.
p2 = 0,045 < α = 0,05 → nulovou hypotézu zamítáme
Zamítáme nulovou hypotézu ve prospěch alternativní, na hladině významnosti 5 %
jsou statisticky velmi malé rozdíly mezi způsoby repelence jednotlivých přípravků
v testu na Petriho miskách. Přípravky Repelent sprej a ANTImoskyto odpudily významně
více klíšťat na hranici s ošetřenou plochou než přípravek Zeckito.

7.2.4. Porovnání celkového množství odpuzených a neodpuzených klíšťat
repelenty

Odpuzeno
Neodpuzeno

Repelent sprej
138
97,18 %
4
2,82 %

ANTImoskyto
142
98,61 %
2
1,39 %

Zeckito
124
90,51 %
13
9,49 %

p1 = 0,003

Tab. 23: Celkové množství odpuzených a neodpuzených klíšťat jednotlivými repelenty.

p1 = 0,003 < α = 0,05 → nulovou hypotézu zamítáme
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Na hladině významnosti 5 % jsou statisticky významné rozdíly mezi celkovým
množstvím odpuzených a neodpuzených klíšťat jednotlivými repelenty.

7.2.5. Celkového srovnání způsobu repelence

Odpuzeno
na hranici
Odpuzeno
bez kontaktu
Odpuzeno
po kontaktu

Repelent sprej
80
57,97 %
21
15,22 %
37
26,81 %

ANTImoskyto
112
78,87 %
0
0,00 %
30
21,13 %

Zeckito
105
84,68 %
11
8,87 %
8
6,45 %

p2 < 0,001

Tab. 24: Celkové srovnání způsobu odpuzení klíšťat u jednotlivých repelentů.

p2 < 0,001 < α = 0,05 → nulovou hypotézu zamítáme
Zamítáme nulovou hypotézu ve prospěch alternativní, na hladině významnosti 5 %
jsou statisticky velmi výrazné rozdíly v počtu odpuzených klíšťat různými způsoby
u jednotlivých přípravků. Nejvíc klíšťat odpuzených po přímém kontaktu s repelentem
odpudil přípravek Repelent sprej, zároveň však odpudil i největší počet klíšťat bez přímého
kontaktu s ním. Ačkoliv přípravek Zeckito odpudil nejméně klíšťat ze všech, odpudil
nejvíce klíšťat na hranici ošetřené plochy.
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8. Diskuze
V lokalitě Pisárky probíhal sběr klíšťat, která byla použita pro testy repelentů. Sběr
probíhal vždy 1 hodinu a od března do září roku 2011 bylo celkem nasbíráno 762 klíšťat
Ixodes ricinus. Literatura uvádí, že klíšťata vylézají na vysoký travnatý porost, kde
zaujímají typickou vyčkávací polohu se zvednutým roztaženým předním párem nohou, aby
zvýšila pravděpodobnost zachycení signálů hostitele (Stejskal, 1995; Volf a Horák, 2007).
Sběr pro tuto práci probíhal v lese, kde byla metodou vlajkování sbírána klíšťata jak
z travního porostu, tak i z hrabanky a lesní cesty. Zajímavé bylo, že z vyšší vegetace se
žádná klíšťata na vlajku neuchytila. Naprostá většina klíšťat byla nasbírána v lesní
hrabance na zemi bez většího podílu vegetace nebo přímo na okraji cesty.
Z celkového množství nasbíraných klíšťat zastupují larvy 0,3 %, nymfy 91 %,
samice 5 % a samci 3,7 %. Početní zastoupení jednotlivých vývojových stádií není
náhodné a je statisticky významné na hladině významnosti 5 %. Mezi jednotlivými
vývojovými stádii klíšťat naprosto převažovaly nymfy. Podobné výsledky se objevují
i v dalších studiích (Wielinga et al., 2006; Franke et al., 2008; Hubálek et al., 2003a;
Hubálek et al., 2004). U klíšťat s trojhostitelským cyklem jednotlivá vývojová stádia
cizopasí na různých druzích zvířat, která jsou do jisté míry odstupňována podle velikosti.
Nymfy spolu s dospělci napadají větší hostitele (Stejskal, 1995; Rosický a Weiser, 1952).
Důvodem, proč převažuje počet nymf nad ostatními vývojovými stádii, může být
nedostatek vhodných hostitelů, na kterých by se nymfy nakrmily a mohly se přeměnit
v dospělce. Dynamika napadání hostitelů jednotlivými vývojovými stádii není závislá
pouze na druhu hostitele, ale dokonce na jeho věku a pohlaví a také ročním období (Siński
et al., 2006). V podobných studiích probíhajících v Pisárkách byl počet nymf také
významně větší od ostatních stádií. V letech 1996 – 2002 tvořily nymfy 67,3 %, larvy
11,2 %, samice 10,8 % a samci 10,7 % (Žákovská et al., 2007). V letech 2010 – 2011 bylo
zachyceno 1,28 % larev, 87,61 % nymf, 7,26 % samic a 4,27 % samců (Žákovská et al.,
2011).
Bylo zjištěno, že aktivitu klíšťat mohou ovlivňovat klimatické podmínky. Vliv
teploty a vlhkosti vzduchu na množství klíšťat je prokázaný v několikaletých studiích
probíhajících v Praze a na Slovensku (Kott et al., 2004; Hrklová et al., 2008). Kromě
počasí může aktivitu klíšťat ovlivňovat také množství a aktivita hostitelů během sezóny
(Franke et al., 2008; Hubálek et al., 2003b). Některé studie naznačují, že může existovat
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častá negativní korelace mezi aktivitou klíšťat a prevalencí patogenu (Gray et al., 1999;
Franke et al., 2008). V této práci ovšem nebylo možné závislost aktivity klíšťat na teplotě,
vlhkosti nebo tlaku vzduchu dokázat. Důvodem by mohla být krátká doba sledování
aktivity klíšťat nebo ne zcela optimální způsob zjišťování klimatických hodnot. Ty byly
převzaty z údajů Českého hydrometeorologického ústavu pro město Brno. Pro další studie
by bylo vhodnější měřit tyto hodnoty přímo při sběru. Množství klíšťat také ovlivňuje typ
vegetace na vybrané lokalitě. Bylo dokázáno, že podstatně větší počet klíšťat je nasbírán
v oblastech se stromy, než na otevřených prostranstvích, jako jsou pole, pastviny
a udržované trávníky (Dobson et al., 2011; Ferquel et al., 2006; Fish, 1995). Studie ve
Francii ukázala, že čím větší vzdálenost od lesů a různých křovin, tím méně klíšťat bude
nalezeno (Boyard et al., 2008).
Během sezóny výskytu klíšťat, aktivita klíšťat stoupala do konce května, kdy
dosáhla maxima. Od začátku června množství nasbíraných klíšťat klesalo. V literatuře se
ohledně sezónního výskytu klíštěte Ixodes ricinus uvádí dva modely. Průběh křivky
sezónní aktivity je většinou v našich podmínkách dvouvrcholový, s maximy na jaře a na
podzim (Rosický et al., 1979; Hrklová et al., 2008; Žákovská, 2000). Nicméně může být
i jednovrcholový, s maximem na konci jara (Dobson et al., 2011; Ferquel et al., 2006;
Rosický et al., 1979), jak je to v případě této práce. Navíc bylo zjištěno, že výskyt druhého
maxima na začátku podzimu je výrazně ovlivněn meteorologickými podmínkami
v polovině léta, hlavně pokud jde o srážky a v důsledku toho půdní vlhkost (Danielová
a Beneš, 1997). Tyto údaje ovšem během sběru zaznamenávány nebyly.
Cílem této práce bylo stanovení repelentní schopnosti tří vybraných látek proti
klíšťatům Ixodes ricinus pomocí tří metod, které byly také porovnány. Použité repelentní
přípravky jsou běžně dostupné v lékárnách a drogeriích, testovanými účinnými látkami
v nich byly IR3535, DEET a icaridin v téměř stejných koncentracích. Chování klíšťat
v experimentech je výsledkem motivace jednotlivých klíšťat hledajících hostitele. Různé
testy poskytují různé podněty k chování.
Ve vertikálním testu se využívá pátracího chování klíštěte, tzn. vyšplhání se do
výhodné pozice pro kontaktování hostitele. Jelikož nejsou přítomny podněty, které by
klíšťata motivovaly pro překonání repelentní bariéry, testované repelenty se zdají být
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velice účinné (Dautel, 2004). Toto potvrzují i výsledky této práce, přípravky s IR3535
a DEET odpudily všechna klíšťata, 96 % klíšťat odpudil přípravek s icaridinem.
V testu na Petriho miskách je posuzován repelentní účinek zkoušené látky podle
toho, zda se klíště ošetřené ploše vyhýbá nebo se po přesunutí na ošetřenou plochu z ní
vzdálí. Po dobu 2 minut bylo zaznamenáváno, zda klíšťata byla odpuzena či neodpuzena
a jakým způsobem (bez kontaktu s ošetřenou plochou, na hranici s ošetřenou plochou, po
vstupu na ošetřenou plochu). Literatura se shoduje, že výsledky testů na Petriho miskách
jsou také ovlivněny nepřítomností stimulů od hostitele, a proto by v nich měly být účinné
i slabší repelenty (Bissinger a Roe, 2010; Dautel, 2004). Přípravek Repelent sprej s IR3535
odpudil téměř 92 % klíšťat, ANTImoskyto s DEET 96 % a Zeckito s icaridinem pouze
něco málo přes 85 % klíšťat. Jedině u tohoto testu se podařilo prokázat při porovnání
způsobu repelence odlišné působení kontaktních a těkavých (na určitou vzdálenost
působící) repelentů. IR3535 je zařazen mezi kontaktní repelenty (Bissinger a Roe, 2010)
a v jeho způsobu repelence skutečně naprosto převládalo odpuzení klíštěte po kontaktu
s repelentem. U účinných látek DEET a icaridin se předpokládá, že patří mezi těkavé
repelenty (Katz et al., 2008). U icaridinu to bylo prokázáno, jediný z testovaných repelentů
odpuzoval klíšťata i bez přímého kontaktu s ním.
MO-bioassay je dobrou variantou, pokud jsou žádoucí standardizované hostitelské
stimuly bez použití živých hostitelů, kteří jsou nevhodní pro rutinní testy s klíšťaty (Dautel
et al., 1999). Při testu s kontrolní skupinou bylo jasně pozorovatelné chování klíšťat:
nastavení se do „čekací“ pozice - snaha kontaktovat hostitele – přechod na hostitele. Bylo
to pozorováno u 70 % - 95,5 % klíšťat. Při testu s repelentem bylo sledováno, zda dojde ke
změně chování, tzn. zda budou odpuzena. 100 % účinnost prokázaly přípravky s IR3535
a DEET, 90 % účinnost přípravek s icaridinem. Ve studii Dautela et al. (1999) byl testován
20 % DEET (2,8 mg / cm2) s výsledky 20 % neodpuzeno, 47 % odpuzeno na hranici
repelentu, 6 % odpuzeno po kontaktu s repelentem. V kontrole bylo „neodpuzeno“ 89 %.
V této práci byl testován 15 % DEET (2 mg / cm2). V naší kontrole bylo „neodpuzeno“
88 % klíšťat, repelentem byla odpuzena všechna klíšťata - 95,5 % na hranici repelentu
a 4,5 % po přímém kontaktu s repelentem. Ve studii Dautela et al. (1999) byl použit
koncentrovanější DEET ve větším množství a odpudil více klíšťat. Z toho vyplývá, že
repelentní účinnost DEET by se mohla do určité míry zvyšovat s jeho koncentrací.
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Ve vertikálním testu přípravky Repelent sprej, ANTImoskyto a Zeckito odpudily
100 %, 100 % a 96 % klíšťat. V testu na Petriho misce odpudily 92 %, 96 % a 85 %
klíšťat. To jsou nižší hodnoty ve srovnání s vertikálním testem. Podobné výsledky uvedl
Carroll et al. (2004) při testování DEET na Ixodes scapularis, dokonce popsal odrazování
klíšťat nižší koncentrací ve vertikálním testu než v Petriho miskách. Pokud je vzdálenost
testujícího 0,5 – 1 m od Petriho misek (což bylo i v našem případě), tak na klíště dýchá
CO2, případně způsobuje svým pohybem změny v proudění vzduchu. Tyto podněty
klíšťata vnímají a mohou zvýšit jejich pohyb po ošetřené ploše a motivaci na ní zůstat.
Petriho misky mohou být přesnějšími indikátory účinnosti repelentů než vertikální testy,
protože je potřeba silnější repelence pro odpuzení klíšťat na horizontálním povrchu (Carrol
et al., 2004).
Při MO-bioassay repelenty odpudily 100 %, 100 % a 90 % klíšťat. To jsou vyšší
hodnoty ve srovnání s testy na Petriho misce. Je několik parametrů, které mohou ovlivnit
kvalitu testu. Zaprvé, vzdálenost mezi koncem špachtle a vyvýšenou plochou na bubnu
musí být taková, aby se klíště nemohlo přemístit na jinou část bubnu. Osvědčená
vzdálenost použitá v našich testech je 1 mm a shoduje se s 0,7 – 1,1 mm vzdáleností
uváděnou v literatuře vhodnou pro Ixodes ricinus (Dautel et al., 1999). Druhým
parametrem je teplotní rozdíl mezi teplotou bubnu a teplotou klíštěte, tedy pokojovou
teplotou. Pro nejlepší výsledky s nymfami klíštěte Ixodes ricinus byla zjištěna teplota
bubnu 37 °C a pokojová teplota 20 °C (Dautel et al., 1999). V laboratoři bez klimatizace
v letních měsících ovšem tuto pokojovou teplotu nebylo možné zajistit a může to být jeden
z důvodů, proč výsledky testů na MO-bioassay jsou odlišné od našeho očekávání. Byl
předpoklad, že tento test díky svému principu stimulace klíšťat pohybem a teplotou, odliší
účinnost repelentů nejvíce ze všech použitých metod. Je ovšem možné, že právě kvůli
malému teplotnímu rozdílu bubnu a klíštěte, nebylo klíště dostatečně teplotně stimulováno.
Svou roli by mohl hrát i fyziologický stav jednotlivých klíšťat (např. vodní bilance nebo
výše zmíněný vliv patogenů), ale otázkou je, zda takový stav několika jedinců výrazně
ovlivní výsledky celého testu. Na druhou stranu, pouze u MO-bioassay testu byly na
hladině významnosti 5 % prokázané statisticky výrazné rozdíly mezi množstvím
odpuzených klíšťat přípravkem Zeckito (icaridin, 90 %) a přípravky Repelent sprej
(IR3535) a ANTImoskyto (DEET), oba se 100 % účinností.
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Ve vertikálním testu se potvrdilo, že v experimentu bez atraktantů jsou výsledné
repelentní účinnosti velice vysoké. Ačkoliv je test na Petriho misce také klasifikován jako
metoda bez atraktantů, díky stimulům od testujícího byla klíšťata motivována pro pohyb na
ošetřené ploše. Tato metoda ukázala největší repelentní rozdíly mezi použitými přípravky.
MO-bioassay, který je testem s atraktanty, měl překvapivě vysoké výsledné repelentní
účinnosti přípravků. Pravděpodobně to bylo způsobeno výše popsaným nedodržením
optimální pokojové teploty při testování.
Při porovnání celkového množství odpuzených klíšťat ve všech třech testech jsou
rozdíly mezi repelenty také statisticky významné. Zeckito odpudil téměř 91 % klíšťat, což
je významně méně než Repelent sprej a ANTImoskyto s účinností přes 97 % a téměř 99 %.
Z toho vyplývá, že icaridin o koncentraci 15 % je nejméně účinný z testovaných látek proti
klíštěti Ixodes ricinus. I když DEET o koncentraci 15 % o dosáhl o něco málo lepších
výsledků, nebyl v množství odpuzených klíšťat mezi ním a IR3535 o koncentraci 16,4 %
statisticky významný rozdíl.
Pozitivita na přítomnost spirochét nasbíraných klíšťat Ixodes ricinus v Pisáreckém
lese dosáhla metodou DFM 16,35 %. Ze 132 vyšetřených nymf jich bylo pozitivních na
přítomnost spirochét 18,18 %, z 18 samic 11,11 %. Larvy a samci pozitivní nebyli.
V letech 1996 – 1997 byla pozitivita klíšťat v Pisárkách 9,3 %, nejvíce infikovaní byli
samci (Žákovská, 2000). Dlouhodobá studie na stejné lokalitě v letech 1996 – 2002 určila
průměrnou pozitivitu 5,8 %, kde větší pozitivita byla také u dospělých oproti nymfám
(Žákovská et al., 2008). Další studie v Pisáreckém lese odhalila v roce 2010 pozitivitu
klíšťat na přítomnost spirochét 2,09 % a v roce 2011 5,56 % (Žákovská et al., 2011). Námi
zjištěná pozitivita je podstatně vyšší, než ukazují dřívější studie, ovšem ty samé studie
potvrzují, že infekčnost klíšťat v Pisárkách se mění v průběhu let a mění se dokonce
i v průběhu roku (Žákovská et al., 2008).
Ve Valticích proběhla studie v letech 1988 – 1996, kdy celková pozitivita klíšťat
dosáhla 20,4 % (samice 22,6 %, samci 23,7 %, nymfy 17,2 % a larvy 6,3 %) (Hubálek et
al., 1998). Na té stejné lokalitě v letech 1991 – 2001 bylo pozitivních 16,8 % nymf
a 25,5 % dospělců (Hubálek et al., 2003c), další studie zkoumala klíšťata přisátá na lidech
v oblasti jižní Moravy v letech 1997 – 2003, 20 % samic a 9 % nymf bylo infikovaných
borreliemi (Hubálek et al., 2004). V květnu roku 2002 byla ve Valticích pozitivita nymf
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15,6 % a 23,9 % dospělců a v květnových měsících roků 2003 – 2005 se pozitivita
pohybovala mezi 12,6 % a 20,0 % (Hubálek et al., 2006). Studie, která zjišťovala pozitivitu
klíšťat na spirochéty kolem řeky Dyje, v oblasti mezi Lednicí a Hohenau (Rakousko)
v letech 1989 – 2002, zjistila, že 16,2 % nymf, 28,6 % samic a 29,0 % samců bylo
pozitivních. Pozitivita klíšťat v parcích v Praze se v roce 1994 pohybovala v rozmezí
3,8 % - 9,7 %, v roce 1995 v rozmezí 7,9 % - 11,3 %, v roce 1996 v rozmezí 3,6 % - 6,2 %
a v rozmezí 4,8 % - 9,2 % v roce 1997 (Plch a Bašta, 1999). Z výše uvedených hodnot lze
vidět rozdíl mezi pozitivitou klíšťat z lesů a parků.
Také pozitivita nymf v této práci je velmi podobná pozitivitě nymf z ostatních částí
České republiky, které byly získány vlajkováním. Nízká pozitivita samic oproti výše
uvedeným studiím může být způsobena krátkým (pouze ročním) intervalem sběru nebo
také podstatně menším počtem nalezených a vyšetřených samic. V některých studiích
ovšem také převažují pozitivní nymfy nad pozitivními samicemi (Danielová et al., 2006).
Na objektivní výsledek pozitivity larev jich bylo nasbíráno málo (2 negativní na
spirochéty), některé studie nicméně mají podobné výsledky (Hubálek et al., 2003c;
Hubálek et al., 2004; Rauter a Hartung, 2005) a uvádí se v nich, že larvální pozitivita je
velmi nízká. V Evropě se pohybuje pozitivita dospělců mezi 3 % – 58 %, nymf 2 % – 43 %
a larev 0 % – 11 % (Hubálek a Halouzka, 1998; Rauter a Hartung, 2005).
Jelikož nedošlo k identifikaci spirochét metodou PCR, pouze se domníváme, že
nalezené spirochéty patří do druhu Borrelia burgdorferi sensu lato. Ty jsou totiž přenášené
v Evropě hlavně klíšťaty Ixodes ricinus (Bašta et al., 1999; Hubálek et al., 2003a;
Grubhoffer et al., 2005). Ixodes ricinus je nejčastěji hlášený druh klíštěte, který je přisátý
na lidech v Evropě (Capelli et al. 2012).
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9. Závěr
V roce 2011 byla sledována aktivita klíšťat Ixodes ricinus v lesní lokalitě Brno –
Pisárky. Sběr probíhal až na několik výjimek v týdenních intervalech vždy 1 hodinu.
Zároveň byly zaznamenávány hodnoty teploty, vlhkosti a tlaku ovzduší. Sezónní aktivita
klíšťat tvořila jednovrcholovou křivku s maximem na konci jara. Nejvíce klíšťat (100) bylo
nasbíráno právě 31.5. Celkově bylo metodou vlajkování nasbíráno 762 klíšťat, z toho bylo
91 % nymf, 5 % samic, 3,7 % samců a 0,3 % larev. Toto rozložení počtu vývojových stádií
není náhodné, převažující počet nymf je statisticky významný v porovnání s ostatními
vývojovými stádii. Závislost aktivity klíšťat na klimatických podmínkách se nepodařilo
prokázat. Pro další studie by bylo vhodnější získávat tyto hodnoty přímo na místě sběru,
protože např. v lese mohou být hodnoty ovzduší jiné, než jaké by uveřejnil
Hydrometeorologický ústav pro celé Brno. Také by bylo užitečné, aby byly
zaznamenávány i srážky a hodnoty teploty půdy, protože i tyto faktory ovlivňují aktivitu
klíšťat.
Na nasbíraných klíšťatech byly testovány tři přípravky s různými účinnými
látkami. Přípravky Repelent sprej (IR3535, 164 g/l), ANTImoskyto (DEET, 15 g/100 g)
a Zeckito (icaridin, 15 g/100 g) byly testovány třemi metodami - vertikálními testy, testy
na Petriho miskách a pomocí MO-bioassay. Tyto testy bez přítomnosti živého hostitele
jsou základním krokem v objevování a vývoji nových repelentů. Jejich provedení je levné,
relativně rychlé a ve standardizovaných podmínkách. Ve vertikálním testu vykázaly
Repelent sprej a ANTImoskyto 100 % účinnost, Zeckito odpudil 96 % klíšťat. V testu na
Petriho misce byl nejúčinnější ANTImoskyto repelent, který odpudil 96 %. Repelent sprej
odpudil 91 % a Zeckito 85 %. Klíšťat. Při MO-bioassay vykázaly opět Repelent sprej
a ANTImoskyto 100 % účinnost, 90 % klíšťat odpudil repelent Zeckito.
Statisticky významné rozdíly mezi účinnostmi repelentů nebyly prokázány
u vertikálního testu a testu na Petriho misce. V testu MO-bioassay repelent Zeckito odpudil
statisticky významně méně klíšťat, než další dva hodnocené repelenty. Stejný výsledek
vyšel i při celkovém srovnání množství odpuzených a neodpuzených klíšťat. Přípravek
Zeckito s icaridinem o koncentraci 15 % prokázal nejmenší účinnost z testovaných látek
proti klíštěti Ixodes ricinus (90,51 %). ANTImoskyto s DEET o koncentraci 15 %
a Repelent sprej IR3535 o koncentraci 16,4 % odpudily statisticky více klíšťat (98,61 %
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a 97,18 %) než Zeckito, ovšem mezi jejich repelentní účinností není statisticky významný
rozdíl.
Vertikální testy neodhalí slabší repelenty, a proto jsou vhodné spíše pro testování
nových potenciálních repelentních látek. Tyto testy pomohou určit, zda sloučenina má
nebo nemá repelentní účinek. Ovšem přípravky koupené jako repelenty, už nemusí být
testovány pomocí vertikálního testu. Pro stanovení a porovnání repelentních účinností
zkoumaných látek, by bylo příhodnější použít testy s atraktanty.
Klíšťata, která přežila testy repelentů, byla vyšetřována metodou DFM na
přítomnost spirochét. Průměrná promořenost klíšťat Ixodes ricinus v Pisárkách byla
stanovena na 16,35 %. Infikované byly pouze nymfy a samice. Ze 132 vyšetřených nymf
jich bylo pozitivních 18,18 %, z 18 samic 11,11 %. Tato čísla jsou dosti vysoká, a proto je
skutečně velice důležité pokračovat ve vývoji a výzkumu kvalitních, vysoce účinných
repelentních přípravků pro ochranu lidí před klíšťaty.
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10.

Seznam použitých zkratek

DFM

- Dark field microscopy (mikroskopie v zástinu)

DMP

- Dimethyl-ftalát

EBAAP

- ethyl-butyl-acetylaminopropionát

EPA

- Environmental Protection Agency (Agentura pro ochranu životního
prostředí)

FSME

- Frühsommer-Meningoenzephalitis

HGA

- Human granulocytic anaplasmosis (lidská granulomatozní anaplazmóza)

KE

- klíšťová encefalitida

MO-bioassay - Moving-object-bioassay
PCR

- Polymerase Chain Reaction (polymerázová řetězová reakce)
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