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Abstrakt
Zástupci rodů Babesia, Hepatozoon, Lankesterella a Atoxoplasma (=Isospora) jsou v mnoha
ohledech těmi méně prozkoumanými a známými parazity ptáků. Přestože záznamy o výskytu
těchto intracelulárních protist svědčí o velkém rozšíření, o jejich životních cyklech, přenosu a
patogenitě existuje jen omezené množství informací. Nejasné zůstává i taxonomické
postavení mnohých z nich. Z dosavadních poznatků lze nicméně konstatovat, že význam
těchto parazitů je podceňována neprávem.

Abstract
Species belonging to the genera Babesia, Hepatozoon, Lankesterella and Atoxoplasma
(=Isospora) are in many aspects the less explored and less known parasites of birds. Although
records of these intracellular protists indicate wide geografical distribution, there is just
limited information about their life cycle, transmission and pathogenicity. The taxonomical
position many of them also remains unclear. However, current level of knowledge suggests
the parasites mentioned above to have bigger importance than thought before.
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1. Úvod
Ptáci jsou hostiteli celé řady krevních parazitů. Těmi lépe prozkoumanými a známějšími jsou
kupříkladu Plasmodium, Haemoproteus či Leucocytozoon. Parazité, kterými se zabývá tato
práce, tedy zástupci rodů Babesia, Lankesterella, Hepatozoon a Atoxoplasma (=Isospora)
patří mezi ty méně známé – o jejich životním cyklu, přenašečích či patogenitě je toho
doposud známo jen velmi málo. Všechny tyto rody patří spolu s dalšími důležitými
parazitickými zástupci jako Plasmodium spp, Cryptosporidium spp nebo Toxoplasma gondii
do kmene Apicomplexa (Adl et al., 2019) a mají tedy některé společné znaky pro tento kmen
charakteristické. Jedním z nich je jejich životní cyklus, respektive jeho stádia – merogonie,
gamogonie a sporogonie. Každý z těchto rodů má však svá specifika například v tom, kde
která stadia probíhají (Jalovecka et al., 2019). Dalším společným znakem je infekční stadium
– zoit. U něj lze opět sledovat rozdílnosti u jednotlivých druhů, které mohou být nápomocny
při morfologickém rozpoznávání. Zástupci těchto rodů jsou bez výjimky intracelulárními
parazity a mohou napadat červené krvinky (Babesia) bílé krvinky (Atoxoplasma, Hepatozoon,
Lankesterella) i krevní destičky (Lankesterella). Tyto rody mohou být dle rozdílů v životních
cyklech rozděleny na ty, jejíchž definitivním hostitelem je bezobratlý – Babesia, Hepatozoon
a na ty, u kterých jím je obratlovec– Lankesterella a Isospora (=Atoxoplasma).V definitivním
hostiteli pak probíhá většina stádií životního cyklu (O’Donoghue, 2017). Existují dvě hlavní
metody určování těchto parazitů – na základě morfologických znaků a pomocí molekulární
charakterizace, která je v současnosti směrodatnou metodou. Výskyt zástupců diskutovaných
rodů v ptácích byl zaznamenán na všech kontinentech včetně Antarktidy. Jejich prevalence se
různí druh od druhu a může dosahovat i velmi vysokých hodnot. Mezi vektory těchto parazitů
patří bezobratlí jako klíšťata nebo komáři (Baker et al., 1972; Desser, 1993).
Obrázek 1. – 4. Příklady mikroskopických nálezů parazitů rodů Babesia, Lankesterella,
Hepatozoon a Atoxoplasma
(převzato z Parsons et al., 2017;Chagas et al., 2021;Merino et al., 2014;Oliveira et al., 2018)
1.

2.

4.

3.

Obr. 1. - Erytrocyt kormorána jihoafrického (Phalacrocorax capensis) napadený parazitem Babesia
ugwidiensis. Modrá šipka míří na stadium merozoita, oranžová na jádro hostitele. Obr. 2. Trombocyt
rákosníka proužkovaného (Acrocephalus schoenobaenus) s parazitem Lankesterella kabeeni.
Trojúhelník ukazuje jádro parazita, modrá šipka vakuolární útvar, oranžová jádro hostitele. Obr. 3.
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Hepatozoon peircei v erytrocytu buřňáčka tmavého (Oceanodroma itmelania). Jedná se o ojedinělý
druh ptačího hepatozoonu, kdy je napaden erytrocyt. U ostatních ptáky napadajících druhů je napadán
leukocyt. (Merino et al., 2014). Modrá šipka míří na gametocyt uvnitř hostitelské buňky, oranžová na
jádro hostitelské buňky. Obr. 4. Merozoity (černé šipky) Atoxoplasma sp. (=Isospora sp.) v
cytoplazmě makrofágů a lymfocytů saltatora zelenokřídlého (Saltator similis).

2. Rod Babesia
Babézie patří do významného protozoálního rodu Babesia s širokou hostitelskou specifitou
zahrnující většinu savčích řádů (Young & Morzaria, 1986), ptáky (Jalovecka et al., 2019)
nebo plazy (Schnittger et al., 2012). Jsou to intracelulární parazité erytrocytů, kteří spolu
s dalšími důležitými zástupci jako Plasmodium spp. Toxoplasma gondii či Cryptosporidium
spp. spadají do kmene Apicomplexa a jsou přenášeni klíšťaty babézie své jméno získaly po
svém objeviteli, rumunském mikrobiologovi Victoru Babesovi, který v roce 1888 popsal
parazita nalezeného v nemocném skotu a pojmenoval ho Haematococcus bovis. Tento název
byl později změněn na Babesia bovis (Allsopp & Allsopp, 2006). V současné době je známo
více než sto druhů babézií (Schnittger et al., 2012), z čehož dvanáct parazituje v ptácích
(Yabsley et al., 2017). Životní cyklus je dvouhostitelský, přičemž klíště (primárně čeledi
Ixodidae) (Yabsley & Shock, 2013) je definitivním hostitelem tj. probíhá v něm sexuální
rozmnožování. Mezihostitelem je obratlovec, ve kterém se uskutečňuje rozmnožování
nepohlavní (Homer et al., 2000). Znakem charakteristickým pro babesie je absence konoidu a
parazitoforní vakuoly u infekčního stádia – zoitu (Loretti & Barros, 2005; Mercier et al.,
2005). Záznamy přítomnosti babézií v ptácích mají enormní geografický rozsah. Výskyt byl
potvrzen ve Španělsku (Muñoz et al., 1999) , Maďarsku (Flaisz et al., 2017), Austrálii
(Vanstreels et al., 2015), na Novém Zélandu (Peirce et al., 2003), ale i v Jihoafrické republice
(Earlé et al., 1993) či v Antarktidě (Montero et al., 2016). Přesto je četnost těchto záznamů
nízká. Svým ptačím mezihostitelům babesie zřídkakdy způsobuje vážnější zdravotní
problémy, a to je pravděpodobně i jeden z důvodů, proč je výzkum těchto parazitů v ptácích
méně atraktivní než u jiných druhů babézií - např. Babesia microti způsobující lidskou
babeziózu (Anderson et al., 1991).

2.1. Taxonomie a fylogeneze babézií
Rod Babesia náleží do řádu Piroplasmida, třídy Hematozoa a kmene Apikomplexa (Adl et al., 2019;
Jalovecka et al., 2019). Řád Piroplasmida, jehož název je odvozen od hruškovitého tvaru stádia
v erytrocytech (angl. pear-shaped) (Mehlhorn & Schein, 1985), je na základě odlišné struktury,
rozdílů v životních cyklech (Mehlhorn & Schein, 1985) a genové analýzy (Sheiner et al., 2018)
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rozdělován do tří rodů- Babesia, Theileria a Cytauxzoon.
Rod Babesia (resp. Babesia sensu stricto) se od zbylých dvou rodů liší absencí stadia schizonta
(Jalovecka et al., 2019). Nezařaditelní zástupci řádu Piroplasmida jsou souhrnně definování jako
Babesia sensu lato (Jalovecka et al., 2019). Současná klasifikace řádu Piroplasmida je opírána
převážně o molekulární fylogenezi využívající amplifikaci sekvence genu 18S rRNA (Lack et al.,
2012). Ukázalo se, že řád Piroplasmida je polyfyletický a je složen nejméně z šesti hlavních linií
(Jalovecka et al., 2019). Fylogenetická analýza genové sekvence 18S rRNA prováděná u dvou druhů
ptačích babézií (B. peircei z tučňáka brýlového (Spheniscus demersus) a B. ugwidiensis z kormorána
pobřežního (Phalacrocorax neglectus)) odhalila, že se ptačí babézie dělí do tří skupin: Peircei,
Kiwiensis a Bennetti (Yabsley et al., 2017 (Tab.1.)).
Tabulka 1. Rozdělení ptačích babézií* (upraveno dle Yabsley et al., 2017)
Skupina

Druh

Hostitel
kivi hnědý
(Apteryx mantelli)
terej australský,
(Morus serrator)
rybák běločelý
(Sterna striata)

B. kiwiensis
Babesia sp.
Kiwiensis

drozd falklandský
(Turdus falcklandii)

Babesia sp.
Bennetti

racek bělohlavý
(Larus cachinnans)
volavka popelavá
(Ardea cinerea)
tučňák nejmenší
(Eudyptula minor)
tučňák uzdičkový
(Pygoscelis antarctica)
alkoun úzkozobý
(Uria aalge)
terej žlutonohý
(Sula leucogaster)
kormorán pobřežní
(Phalacrocorax
neglectus)
tučňák brýlový
(Spheniscus demersus)

B. benetti
B. ardeae
Babesia sp.
Babesia sp.

Peircei

B. uriae
B. poelea
B. ugwidiensis
B. peircei

Geografické rozšíření
Nový Zéland
Nový Zéland
Chile
(Ostrov Robinsona
Crusoe)
Španělsko
Singapur
Austrálie
Antarktida
Spojené státy americké
Spojené státy americké
(Johnstonův atol)
Jihoafrická republika
Jihoafrická republika

*Do Tab. 1. není zahrnut parazit B. shorttii, který byl popsán u čeledi Falconidae. Molekulární
charakterizace tohoto druhu nebyla provedena, proto není zařazen k těmto skupinám, které byly
vytvořeny právě na jejím základě.

8

2.2. Životní cyklus
Životní cyklus babézií zahrnuje tři fáze - merogonii, gamogonii a sporogonii (Sheiner et al.,
2018). Fáze merogonie je započata nákazou obratlovčího mezihostitele infekčním
sporozoitem. Při sání klíštěte na obratlovci dochází k přenosu sporozoitů do krevního oběhu
obratlovce a posléze k infekci erytrocytů. Zde nastává přeměna na stádium trofozoita, ze
kterého binárním dělením (procesem merogonie) vznikají merozoity. Merozoit je schopen
opustit nakaženou buňku a infikovat další erytrocyty. Následuje přeměna v gametocyt, který
v definitivním hostiteli (klíštěti) započíná fázi gamogonie, tedy fázi sexuálního
rozmnožování. Gametocyt se během sání obratlovčí krve dostává do zažívacího traktu
klíštěte, kde se mění na gamety (tzv. „ray bodies“), které následně splynou a vytvoří ookinetu
neboli pohyblivou zygotu. Ta proniká peritrofickou matrix a napadá buňky střevního epitelu.
Zde se meioticky dělí na kinety, které se šíří hemolymfou do ostatních tkání klíštěte. Takto
infikují i vaječníky, což má za následek transovariální přenos babesií. Současně probíhá
napadání dalších orgánů, kde se primární kinety množí v kinety sekundární, které napadají
slinné žlázy klíštěte. V buňkách slinných žláz tvoří mnohojaderné syncytium neboli
sporoblast. Během ekdyze setrvává sporoblast v dormantním stádiu. Když dojde k napadení
obratlovce a klíště započne sání krve, sporoblast se aktivuje a procesem sporogonie produje
infekční sporozoity, kteří během sání infikují erytrocyty obratlovce. (Obr.2) (Jalovecka et al.,
2019)

Obr.5. Životní cyklus babézií (upraveno dle Jalovecka et al., 2019)
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2.3. Babesia u ptačích hostitelů
O interakci ptáků s babéziemi je toho doposud známo jen velmi málo. Je popsáno dvanáct
ptáky napadajících druhů babézií z různých míst světa. Stále však u většiny z nich není
s jistotou prokázán druh přenašeče a stejně tak i vliv těchto parazitů na ptačího mezihostitele.
Následující příklady detekce parazitů rodu Babesia ilustrují ptačí hostitele, pravděpodobné
vektory a prevalenci.

2.3.1. Babesia peircei
V kolonii tučňáka brýlového (Spheniscus demersus) na pobřeží Jihoafrické republiky byli
nalezeni intracelulární parazité, kteří byli posléze identifikováni jako zástupci rodu Babesia.
Bylo zjištěno, že se jedná o nový druh babézie, který byl pojmenován B. peircei. Jeho velikost
se pohybovala mezi 2 až 3 µm. Za pravděpodobného přenašeče bylo označeno klíště I. uriae
(Earlé et al., 1993). O několik let později byla v této kolonii prováděna další studie, která
měla za cíl imunologickou charakterizaci tohoto druhu babézie. Výsledkem bylo mimo jiné
zjištění, že se prevalence parazita v této kolonii pohybuje okolo 11-15 %, (Graczyk et al.,
1996). Jak bylo zmíněno výše, fylogenetická analýza B. peircei z afrických tučňáků (Yabsley
et al., 2017) hrála velkou roli v současné taxonomii ptačích babézií.

2.3.2. Babesia sp. u tučňáků Pygoscelis antarctica a Eudyptula minor
První záznam o výskytu babézií v Antarktidě pochází z výsledků studie prováděné na
populaci tučňáka uzdičkového (Pygoscelis antarctica). Prevalence, zjištěná využitím metody
PCR, byla v tomto případě 15 %. Definitivním hostitelem parazita je v tomto případě
s vysokou pravděpodobností Ixodes uriae, jehož výskyt byl ve studované kolonii potvrzen a je
také jediným doposud objeveným klíštětem v Antarktidě (Barbosa et al., 2011). Dle
fylogenetické analýzy je Babesia sp. těchto tučňáků nejpříbuznější australským malým
tučňákům (Eudyptula minor). Ti byli studování v jihovýchodní Austrálii a byla u nich
zaznamenána prevalence okolo 4 % (Montero et al., 2016; Vanstreels et al., 2015).

2.3.3. Babesia ugwidiensis
Výsledkem několikaletého výzkumu pěti druhů kormoránů v Jihoafrické republice bylo
prokázání výskytu nového druhu babézie – Babesia ugwidiensis. Tento zástupce je snadno
morfologicky odlišitelný od ostatních druhů babézií napadajících mořské ptáky a měří kolem
2 µm. Prevalence se u jednotlivých druhů výrazně lišila – konkrétně Phalacrocorax carbo 25
%, P. capensis 56 %, P. coronatus 5 %, P. neglectus 36 % a P. africanus 13 %. Za
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pravděpodobného, avšak nepotvrzeného přenašeče je považováno klíště Ornithodoros
capensis (Peirce & Parsons, 2012). Na základě fylogenetické analýzy tohoto druhu babézie je
nyní známo, že je příbuzná s B. peircei a B.uriae (Tab.1.) (Yabsley et al., 2017).

2.3.4. Babesia poelea
Ve Spojených státech amerických (na Johnstonově atolu – ostrovu v centrálním Pacifiku) byl
prováděn výzkum terejů (Sula leucogaster), jehož výsledkem bylo zjištění přítomnosti dalšího
nového druhu rodu Babesia - B. poelea. Zjištěná prevalence dosahovala hodnoty 25%.
Později byla provedena fylogenetická analýza, která poukázala na příbuznost tohoto druhu s
B. divergens a B. bigemina. Definitivním hostitelem je pravděpodobně klíště Ornithodoros
capensis (Work & Rameyer, 1997; Yabsley et al., 2006).

2.3.5. Babesia bennetti
Na ostrově Benidorm patřícímu Španělsku byl při studii racků bělohlavých (Larus
cachinnans) objeven nový druh piroplasem. Ten byl identifikován jako zástupce rodu Babesia
a pojmenován Babesia bennetti podle prof. G.F. Bennetta, který se dlouhodobě zabýval
studiemi krevních parazitů ptáků. Velikost tohoto parazita se pohybuje okolo 3-5 µm a většina
parazitárních buněk byla objevena v polární oblasti hostitelské buňky.
Vektor této babézie a stejně tak i prevalence nejsou známi (Merino, 1998).

2.3.6. Babesia uriae
Dalším novým druhem rodu Babesia nalezeným u dlouhokřídlých je Babesia uriae. Ten byl
objeven u alkouna úzkozobého (Uria aalge) v Kalifornii. Tento nový druh je dobře odlišitelný
od B. bennetti nalezené u racků (příkladem může být velikostní rozdíl - B. uriae měří jen
okolo 2 µm) a fylogenetická analýza sekvence 18S rRNA poukázala na příbuznost tohoto
druhu s B. poelea. Při této studii byl objeven pouze jeden nakažený z 82 (prevalence - 1.2 %),
parazitémie v tomto případu však dosáhla poměrně vysokých hodnot - 41 %. Vektor B. uriae
není známý, nicméně nejčastějším klíštětem napadajícím alkouny je Ixodes uriae, který je
pravděpodobným vektorem B. peircei. (Earlé et al., 1993; Yabsley et al., 2009).

2.3.7. Babesia ardeae
Na území Singapuru a Vietnamu byly prováděny dvě studie volavek popelavých (Ardea
cinerea) (v roce 1940 a 2017), jejichž závěrem bylo rozpoznání a pojmenování nového
zástupce babézií - Babesia ardeae. Díky fylogenetické analýze bylo zjištěno, že je tento druh
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příbuzný babéziím dalších vodních ptáků - B. poelea, B. uriae, a Babesia sp. z Eudyptula
minor (Chavatte et al., 2017).

2.3.8. Babesia kiwiensis
První morfologický popis zástupce rodu Babesia v kivi pochází z novozélandské studie
prováděné u druhu Apteryx manteli. V odebraných vzorcích krve byli nalezeni
intraerytrocytární nepigmentovaní parazité, kteří byli identifikování jako reprezentanti rodu
Babesia a později pojmenováni Babesia kiwiensis. Za pravděpodobného přenašeče bylo
označeno klíště Ixodes anatis. Tato studie pokračovala na třinácti volně žijících kivi. U nich
byla zaznamenána prevalence 92 %. U vzorků byla prováděna PCR analýza na bázi 18S
rRNA genové sekvence. Ta ukázala, že nalezeným parazitem je Babesia kiwiensis, který je
příbuzný druhům B. canis, B. gibsoni, B. divergens a další). U jednoho klíštěte přítomného u
nakaženého kiwi byl po odběru DNA sekvenenován gen stejného parazita. Patogenita tohoto
druhu je doposud stejně jako jeho životní cyklus neznámá. (Goodwin et al., 2008; Peirce et
al., 2003)

2.3.9. Babesia shortti
Parazit Babesia shortti byl nalezen hned v několika druzích dravců. První případ byl
zaznamenán v Egyptě v roce 1958 u poštolky obecné (Falco tinnunculus). Další nálezy byly
uskutečněny v roce 1964 týmem Corradetti a Scanga. Ti mimo jiné o pár let později objevili
zástupce babézií ve Falco mexicanus, který byl jimi pojmenován B.moshkovski. Později byl
tento závěr přehodnocen s tím, že se opět jednalo o B. shortti. (Samour & Peirce, 1996). U
poštolky obecné byla B. shortti opět detekována v roce 1999 v severním Španělsku. Tehdy
byla zkoumána samice poštolky s respiračními potížemi. Bylo u ní zjištěno vysoké procento
parazitémie (vyšší než 45 %) B. shortti. Jedinec trpěl enormní anémií, v jejímž důsledku do
pár dní uhynul. (Muñoz et al., 1999)
Dalším případem infekce B. shortti byl nález tohoto parazita ve Spojených arabských
emirátech u raroha velkého (Falco cherrug). Parazitémie byla u tohoto jedince opět velmi
vysoká (34 %) a brzy po odchytu uhynul. Výsledek pitvy však ukázal, že byl zároveň silně
napaden houbou Aspergillus, a tak v tomto případě není možné jednoznačně určit spojitost
mezi nákazou babezií a úhynem jedince. Pravděpodobným vektorem byl v tomto případě
Ornithodoros conccanensis, který na těchto ptácích parazituje velmi často (Samour & Peirce,
1996).
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2.3.10. Babesia sp. u drozda falklandského (Turdus falcklandii)
Na ostrově Robinsona Crusoa, který patří Chile, byl objeven nejspíše endemický druh babézie
u drozda falklandského. Prevalence se pohybovala okolo 63 %. Díky fylogenetické analýze
bylo zjištěno, že je tento druh blízce příbuzný B. kiwiensis (Martínez et al., 2015).

Z těchto zaznamenaných případů je zřejmé, že diverzita ptačích babézií je ohromná. V České
republice nebyl jejich výskyt v ptácích doposud zaregistrován, nejbližší záznam pochází ze
severu Španělska (Muñoz et al., 1999).

3.

Ptačí kokcidie vyskytující se v krvi

Tato a následující kapitoly se zabývají méně známými druhy kokcidií, jmenovitě pak rody
Hepatozoon, Lankesterella a Isospora (=Atoxoplasma) patřící do řádu Eucoccidiorida, které
se liší svými životními cykly (Adl et al., 2019). Jde o vícehostitelské intracelulární parazity
napadající erytrocyty, leukocyty a trombocyty. Jejich hostitelem jsou nejrůznější obratlovci a
vektory například komáři, bzučivky, klíšťata a další (Chagas et al., 2021; Desser, 1993).
Tento řád se dále dělí do dvou podřádů – Eimeriorina, kam náleží rod Lankesterella a
Adeleorina, do kterého spadá rod Hepatozoon. Postavení a zařazení rodu Atoxoplasma je
doposud nejasné (viz – kapitola Atoxoplasma), každopádně se však jedná kokcidie. Zástupci
těchto rodů byli v minulosti často řazeni do rodů, do kterých dle pozdějších studií založených
na molekulární charakteristice nepatří. Příkladem mohou být rody Lankesterella a
Hepatozoon (Chagas et al., 2021; O’Donoghue, 2017). Životní cyklus je u obou podřádů
podstatně odlišný. Zatímco u Adeloirina je vývoj parazita stejně jako u babézií daleko více
vázán na bezobratlé, kde probíhá sexuální rozmnožování, u zástupců podřádu Eimeriorina
probíhá většina fází životního cyklu v obratlovci. (O’Donoghue, 2017). Přestože je o těchto
parazitech v ptácích známo doposud jen málo, velkou nadějí jsou nynější studie odhalující
nová fakta a ukazující směr pro následující výzkum.

3.1.

Taxonomické nejasnosti

U ptačích parazitů z rodů Lankesterella, Hepatozoon, Atoxoplasma (=Isospora) panují dlouhá
léta nejasnosti v jejich taxonomii. Důvodem je nepochybně fakt, že o těchto parazitech víme
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doposud jen velmi málo. V drtivé většině případů byla popsána pouze stádia těchto druhů
v obratlovčím hostiteli, nebyla u nich provedena molekulární charakterizace a neznámým
zůstává i životní cyklus většiny z nich. Tak bylo zařazení těchto parazitů odkázáno pouze na
jejich morfologii a hostitelskou specifitu, což často vedlo k nesprávnému závěru. V době
rozvoje molekulární charakterizace jakožto směrodatné taxonomické metody, byla řada
zástupců přeřazena do jiného rodu. Tato metoda však nebyla zdaleka uplatněna u všech
objevených druhů. Je proto na místě se domnívat, že další studie těchto parazitů, které
molekulární charakterizaci provedou, objasní zařazení mnoha dalších zástupců. Příkladem již
stávajících výsledků molekulární charakterizace, díky kterým došlo k přeřazení ptačího
parazita z jednoho rodu do druhého, je Lankesterella kabeeni. Tento protist byl dlouhou dobu
řazen do rodu Hepatozoon (Chagas et al., 2021; Kruszewicz & Dyrcz, 2000). Dalším
dřívějším zástupcem tohoto rodu, který je velmi blízce příbuzný s rodem Lankesterella, je
Hepatozoon parus. Tento parazit, objevený hned u pěti druhů sýkor, je dle molekulární
charakterizace podstatně příbuznější rodu Lankesterella (konkrétně druhu Lankesterella
minima) než jiným zástupcům rodu Hepatozoon (Merino et al., 2006). V této studii nedošlo
k přejmenování druhu, bylo zde však poznamenáno, že ptačí parazité rodu Hepatozoon jsou
velmi blízce příbuzní lankesterelám a je možné, že Hepatozoon parus do rodu Lankesterella
přímo patří. Rod Atoxoplasma, tedy tak jak byl vnímán profesorem Garnhamem, který ho
popsal, je ve skutečnosti dle všeho složen z parazitů rodů Lankesterella a převážně Isospora,
čemuž nasvědčují morfologické podobnosti a molekulární data (Barta et al., 2005).

4. Rod Hepatozoon
Zástupci rodu Hepatozoon byli popsáni u všech skupin terestrických obratlovců, konkrétně pak
u krokodýlů, ještěrek, hadů či želv, dále pak u žab, mnoha druhů savců a ptáků (Baneth et al.,
2007; Bennett & Peirce, 1989; Kauffman et al., 2017; Maia et al., 2011; Netherlands et al.,
2014).Mezi potvrzené vektory patří komáři, blechy, klíšťata a další roztoči (Bennett et al.,
1992; Clark et al., 1973; Smith, 1996; Telford, 1984). Jedná se o intracelulární parazity
leukocytů a erytrocytů (Desser, 1993).
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Obrázek 6. Zjednodušené schéma životního cyklu rodu Hepatozoon (MH-mezihostitel,
DH-definitivní hostitel) (upraveno podle O’Donoghue, 2017)
Jejich životní cyklus (viz obr.6.) je vázán na bezobratlého, jakožto definitivního hostitele. U
ptáků nebyl cyklus nikdy detailně popsán, u jiných obratlovců však byly zaznamenány určité
charakteristické znaky. Definitivním hostitelem a vektorem je bezobratlý v jehož haemocoelu
lze nalézt sporozoity, které dozrávají v oocytech. Merogonie probíhá v endoteliálních
buňkách ledvin či plic (buňky tohoto stáda mohou dále tvořit cysty), gametocyty se vyskytují
v erytrocytech a leukocytech. Druhy rodu Hepatozoon jsou stejně jako ostatní
heamogregariny charakterističtí svým podlouhlým „párkovitým“ tvarem buňky gametocytů
(tedy buněk vyskytujících se v krevních elementech obratlovčího hostitele) (Desser, 1993).

4.1.

Druhy rodu Hepatozoon parazitující u ptáků

U ptáků bylo popsáno poměrně velké množství druhů tohoto rodu. Většina z nich však byla
detekována jen v rámci jedné studie a nebyla u nich provedena molekulární charakterizace –
byli popsáni a zařazeni pouze na základě morfologických znaků. To v několika případech
právě díky fylogenetické analýze určitých genů později vedlo k přeřazení těchto parazitů do
jiného rodu (konkrétně do rodu Lankesterella )(Chagas et al., 2021; Merino et al., 2006).
Zůstává tedy otázkou, zda ptačí parazité, kteří jsou zařazeni do rodu Hepatozoon pouze na
základě morfologických znaků, skutečně do daného rodu náleží. V následujících
podkapitolách jsou nicméně uvedeni ti parazité, jejichž příslušnost k rodu Hepatozoon nebyla
vyvrácena.

4.1.1. Hepatozoon sylvae
Hepatozoon sylvae je parazitem monocytů, který byl poprvé objeven a popsán u pěnice
proužkohrdlé (Parisoma subcaeruleum) v Jihoafrické republice (Bennett et al., 1992). Další
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záznam pochází z Bulharska, kde byl nalezen u rákosníka obecného (Acrocephalus
scirpaceus). V tomto případě byla naměřena prevalence s hodnotou 9,9 %. H. sylvae dosahuje
velikosti okolo 9,2 µm a z doposud objevených druhů rodu Hepatozoon parazitujících na
ptácích má tento nejmenší parazitární vakuolu (přibližně 1,2 µm)(Shurulinkov & Chakarov,
2006). Příslušnost tohoto druhu k rodu Hepatozoon však není zcela jistá. Nebyla zde
provedena molekulární charakterizace a dle morfologických znaků a hostitelů lze o tomto
druhu uvažovat jako o potencionálním druhu rodu Lankesterella. Vyvrátit či potvrdit tuto
domněnku mohou budoucí studie (Chagas et al., 2021).

4.1.2. Hepatozoon peircei
První druhem rodu Hepatozoon, na kterém byla provedena charakterizace na molekulární
úrovni, je H. peircei. Ten byl nalezen v erytrocytech buřňáčka malého (Oceanodroma
melania) na ostrově poblíž Mexika. Jde o oválného parazita měřícího 10,5 µm, který je
příbuzný s druhy hepatozonů vyskytujících se u vačnatců. Prevalence naměřena v této studii
byla 74% (Merino et al., 2014a).

4.1.3. Hepatozoon albatrossi
Hepatozoon albatrossi je parazit leukocytů a částečně i lymfocytů, jehož gametocyty byly
objeveny u tří druhů (albatros stěhovavý (Diomedea exulans), a. šedohlavý (D. chrystosoma),
a. černobrvý (D. melanophris)) na jihu Spojených států amerických. Prevalence se u druhů D.
chrystosoma a D. melanophris se pohybovala v jednotkách procent. Nejvyšší pak byla u D.
exulans – 26 %. Jako pravděpodobný hostitel byl označen Ixodes uriae (Peirce & Prince,
1980)

4.1.4. Hepatozoon kiwii
Při studiu kivi hnědého (Apterix manteli) na Novém Zélandu byl kromě nového druhu babézie
(viz – podkapitola 2.3.8.) objeven doposud nepopsaný druh rodu Hepatozoon – H. kiwii. Jeho
pravděpodobným vektorem je stejně jako u B. kiwiensis I. anatis. H. kiwii je poměrně velkým
parazitem (11µm) leukocytů (nejčastěji monocytů, ale vyskytuje se i v lymfocytech). Spolu
s H. albatrossi je doposud jediným ptačím parazitem rodu Hepatozoon, u kterého byla
pozorována protáhlá stádia uvnitř hostitelské buňky. Pravděpodobně jde o prekurzory zralých
mobilních forem, které později opouštějí hostitelskou buňku a volně se pohybují v krvi
(Peirce et al., 2003).
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4.1.5. Hepatozoon atticorae
Hepatozoon atticorae je druh nalezený v leukocytech osmi druhů vlaštovek a jiřiček ve
Spojených státech amerických, Velké Británii, Jihoafrické republice, Brazílii a na Jamajce.
Jeho velikost se stejně jako u H. sylvae pohybuje okolo 9 µm. Velmi pravděpodobným
vektorem je v tomto případě klíště Ornithodoros peringueyi. To bylo odebráno z vlaštovky
proměnlivé (Hirundo spilodera) a v jeho hemolymfě byly objeveny oocysty H. atticorae
(Bennett et al., 1992; Bennett & Peirce, 1989).

4.1.6. Hepatozoon adiei (synonymum = H. neophrontis)
V roce 1917 byl paní H. A. Adie objeven nový krevní parazit ptáků, který byl později
pojmenován po ní – H. adiei. Nález byl uskutečněn v Paňdžábu (Indie) u orla, jehož druh
nebyl rozpoznán. Jednalo se o intracelulárního parazita leukocytů, který vyskytuje blízko
jádra a dosahuje délky až 20 µm (většinou však okolo 10 µm). Největší množství bylo
nalezeno v plicích, kde bylo možné sledovat různá stadia vývoje. Velikostí, cílovou buňkou i
morfologií je tento druh podobný H. parus, liší se však hostitelem (Hoare, 1924).

4.1.7. Hepatozoon lanis, H. numidis, H. pittae, H. estrildus, H. zosteropis
Na počátku devadesátých let minulého století probíhal v Africe výzkum parazitů rodu
Hepatozoon vedený Gordonem F. Bennettem. Při této studii bylo na základě morfologických
charakteristik popsáno pět nových druhů. V Jihoafrické republice (JAR) byly popsány druhyH. lanis (u ťuhýka afrického (Lanius collaris)), H. zosteropis (u krohoočka kapského
(Zosterops pallida)) a H. numidis (u perličky kropenaté (Numida melagris)). V prvním
případě byly napadeny malé monocyty hostitele a velikost se pohybovala okolo 7,8 µm.
V případě druhém šlo o parazita velkých i malých monocytů a naměřená velikost činila 8,3
µm. Třetí druh objevený v JAR byl nalezen ve velkých monocytech napadeného ptáka a
dosahoval velikosti 9,5 µm. V Borneu byl u pity bornejské (Pitta arcuata) popsán druh H.
pittae. Ten je parazitem malých i velkých monocytů a jeho naměřená délka činila 10,6 µm. H.
estrildus byl objeven v Zambii u stračky malé (Lonchura cuccullata). Jedná se o parazita
malých monocytů měřícího 8,8 µm. Zajímavostí u tohoto druhu je, že byl nalezen i uvnitř
jádra hostitelské buňky, což pro parazity tohoto rodu není obvyklé (Bennett et al., 1992).
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5. Rod Lankesterella
Lankesterely jsou známy jako intracelulární parazité obojživelníků. Přestože jsou
lankesterely heteroxenními parazity, jejich životní cyklus je plně spjat s obratlovčím
hostitelem, ve kterém probíhají všechny vývojové fáze. Do těla obratlovce se dostávají během
sání bezobratlého ektoparazita (například pijavky) nebo při pozření infikovaného
bezobratlého (roztoči, komáři).(Desser, 1993) Jsou blízce příbuzné rodům Schellackia a
Hepatozoon (Desser, 1993; Megía-Palma et al., 2017; Merino et al., 2006).

Obrázek 7. Schéma životního cyklu rodu Lankesterella (PH-paratenický hostitel, DHdefinitivní hostitel)(upraveno podle O’Donoghue, 2017)

5.1.
.Rod

Fylogeneze rodu Lankesterella
Lankesterella je řazen do řádu Eucoccidiorida a podřádu Eimeriina (Adl et al., 2019).

Byla prokázána jejich příbuznost s rodem Schellackia (rod intracelulárních parazitů
napadajících plazy) zvláště pak s druhy parazitujícími u ještěrek (Megía-Palma et al., 2017).

5.2.

Lankesterely u ptačích hostitelů

V současnosti je známo jen několik málo druhů lankesterel napadajících ptáky. V posledních
letech však (díky fylogenetické analýze) dochází k přeřazování druhů z jiných rodů právě
k lankesterelám a skupina ptačích parazitů rodu Lankesterella se tak postupně rozrůstá.
Doposud byly lankesterely zaznamenány pouze u pěvců, kde napadaly trombocyty a
leukocyty (Chagas et al., 2021; Merino et al., 2006).
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5.2.1. Lankesterella kabeeni
U rákosníka proužkovaného (Acrocephalus schoenobaenus) byl v Polsku detekován a popsán
parazit Hepatozoon kabeeni (Kruszewicz & Dyrcz, 2000). Následná molekulární
charakterizace tohoto druhu však vedla k přehodnocení příslušnosti tohoto druhu k rodu
Hepatozoon na zástupce rodu Lankesterella. To vedlo k přejmenování tohoto parazita na
Lankesterellla kabeeni. Jedná se o druh napadající trombocyty čeledi Acrocephalidae
(prozatím nebyl nikde jinde detekován). Pro objasnění životního cyklu L. kabeeni byl
proveden pokus na komárech rodu Culex a Aedes. Bylo zjištěno, že sporozoiti L. kabeeni
(kterými byli tito bezobratlí infikováni) uvnitř komárů přežívaly. Prevalence byla v tomto
případě 17, 7% (Chagas et al., 2021).

5.2.2. Lankesterella vacuolata
V Litvě byl u jiřičky obecné (Delichon urbicum) objeven nový druh lankesterely, který byl
pojmenován, dle své charakteristické vakuolární struktury – Lankesterella vacuolata. Bylo
zjištěno, že se jedná o parazity leukocytů. U testovaných ptáků byla naměřena prevalence 2,3
% (Chagas et al., 2021).

5.2.3. Lankesterella macrovacuolata
Dalším novým druhem lankesterely objeveným v Litvě je L. macrovacuolata. Hostitelem byla
v tomto případě sýkora koňadra (Parus major), u které byl tento parazit nalezen
v trombocytech. Tento druh je morfologicky podobným L. kabeeni a L. valsainensis.
V prvním případě se dá rozeznat na základě rozdílu ve velikosti vakuolárního útvaru (ten má
L. macrovacuolata větší). V případě druhém je hlavním rozdílem hostitelská buňka - L.
valsainensis parazituje v leukocytech. Prevelance dosáhla 16,7 % (Chagas et al., 2021).

5.2.4. „Lankesterella valsainensis“
Intracelulární parazit leukocytů byl nalezen u pěti druhů sýkor (Parus atricapillus, P. ater, P.
caeruleus, P. hudsonicus, P. major). Byl zařazen do rodu Hepatozoon a pojmenován
Hepatozoon parus. (Bennett & Peirce, 1989). Později byla provedena molekulární
charakterizace tohoto parazita a bylo zjištěno, že je příbuznější lankesterelám (přesněji
žabímu parazitu Lankesterella minima ) nežli ostatním druhům rodu Hepatozoon, což vedlo
k přeřazení do rodu Lankesterella a označení L. valsainensis (Merino et al., 2006). Tento
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název však díky absenci morfologického popisu není platný: dle Chagas et al., (2021) se jedná
o klasický příklad nomen nudum (Chagas et al., 2021).

6.

Atoxoplasma (=Isospora)

Postavení druhů Atoxoplasma není do těchto dnů jednoznačně objasněno. Nejrozšířenějším
názorem je, že se jedná o jednohostitelské zástupce rodu Isospora s extraintestinálním
vývojem napadající pěvce. Pohlavní rozmnožování probíhá v enterocytech duodena a
nepohlavní rozmnožování uvnitř makrofágů, lymfocytů a NK buněk. Krevním řečištěm se
dostává do dalších orgánů, a to převážně do jater, dále pak do sleziny nebo plic (Cushing et
al., 2011; Sánchez-Cordón et al., 2007). K přenosu dochází pozřením sporulovaných oocyst
uvolněných z výkalů infikovaných zvířat (Box, 1981).

6.1. Historie druhů rodu Atoxoplasma
K pochopení zařazení těchto parazitů je nezbytná znalost historie jejich studií, které jsou
spjaty s kontroverzí a dlouhotrvající diskusí. Roku 1950 byli parazité, dříve považováni za
příslušníky rodů Haemoproteus či Toxoplasma (Wolfson, 1940), zařazeni Garnhamem do
rodu Atoxoplasma. Stalo se tak při studiu afrických pěvců (konkrétně u timálie pustinné
(Argya rubiginosa)), kdy v retikulárních – endoteliálních buňkách a plicních lymfocytech,
objevil parazity podobné toxoplazmám (tento konkrétní druh byl nazván Atoxoplasma
argyae). Díky této podobnosti získali parazité svůj název (Garnham, 1950). O několik let
později byli tito parazité objeveni a zkoumáni Lainsonem u vrabce domácího (Passer
domesticus). Ten přišel se závěrem, že tito parazité náleží do rodu Lankesterella. Jako
argument použil výsledek své studie, který dle jeho názoru dokazoval, že atoxoplazmy mají
podobný životní cyklus jako lankesterely : vzal nakažené klíště z vrabce domácího, které dal
následně sežrat kanáru divokému (Serinus canaria), u nějž pak objevil vývojová stádia tohoto
parazita (Lainson, 1958, 1959). Později byla tato domněnka vyvrácena Boxovou, která,
několikrát neúspěšně opakovala Lainsonův experiment (Box, 1966). Dle všeho byli ptáci
zkoumaní Lainsonem těmito parazity nakaženi již před experimentem či se nejednalo o
atoxoplazmy (Levine, 1982). Boxová dále konstatovala, že atoxoplazmy jsou zástupci rodu
Isospora s extraintestinálním vývojem (Box, 1981). Atoxoplazmy jsou podle některých
názorů pouze vývojovým stádiem isospor (Barta et al., 2005; Greiner & Mundy, 1979). Byla
provedena molekulární charakterizace rodu Isospora a Atoxoplasma u pěvců. Při té se dospělo
k názoru, že isospory pěvců jsou monofyletické, a že druhy Atoxoplasma a Isospora u pěvců
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spadají do jedné skupiny (Schrenzel et al., 2005). Nyní je postavení atoxoplasem stále
nejasné. V novějších studiích jsou buďto řazeny k isosporám nebo se autoři studií zařazení
těchto parazitů zcela vyhýbají.

6.2.

Atoxoplazmóza u pěvců

Systémové onemocnění způsobené druhy rodu Isospora s extraintestinálním vývojem se
nazývá atoxoplazmóza (= isosporóza). Jedná se o závažnou nemoc pěvců, při které dochází
k napadení plic, jater, sleziny a střeva vývojovými stádii parazitů Atoxoplasma (=Isospora),
která často vede k úmrtí jedince. Nespecifickými příznaky této nákazy jsou například
hyporexie, výrazný úbytek na váze, redukce svalové hmoty, dehydratace, průjem nebo změna
kvality peří. Tato podkapitola se zaměřuje na případy popsané u několika druhů pěvců
(Cushing et al., 2011; Sánchez-Cordón et al., 2007).

6.2.1. Kanár divoký (Serinus canaria)
Výzkum isospor (atoxoplazem) u kanára divokého (Serinus canaria) je pro porozumění druhů
Atoxoplasma jedním z nejzásadnějších. Byl u nich popsán nový druh kokcidie – Isospora
canaria a porovnán s Isospora (=Atoxoplasma) serini (Box, 1975). Jedná se o parazity
s extraintestinalním vývojem (viz obr.8.). Kanárům byly perorálně podány sporulované
oocysty isospor – sporozoity vstoupily do lamina propria, zde se rozmnožily a byly
transportovány do orgánů – převážně do jater, sleziny a plic. Rod Atoxoplasma byl v tomto
výzkumu označen za stádia isospor a nikoliv za samostatný rod (Box, 1981).

Obrázek 9. Diagram životního cyklu
kanára divokého (Isospora serini)
RE=retikuloendoteliálních) (upraveno dle
Box, 1981)

Obrázek 10. Merozoity (černé šipky)
Atoxoplasma sp. v plicích Serinus canaria
(převzato z Sánchez-Cordón et al., 2007)
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Stadia těchto parazitů v kanárovi byla také zaznamenána u několika volně žijících jedinců ve
velmi špatném zdravotním stavu. Ve vzorcích krve byly uvnitř jádra leukocytů objeveny
merozoity, ve stolici pak sporulované oocysty (Martinez & Muñoz, 1998). Další příklad
atoxoplazmózy u kanára divokého pochází ze studie dvaceti spontánně nakažených kanárů,
kteří pošli s příznaky anorexie, průjmu a úbytku váhy. Pitva ukázala přítomnost druhu
Atoxoplasma (= Isospora) v játrech slezině a v lamina propria (Quiroga et al., 2000). Jiný
případ zaznamenal rozsáhlou infekci v játrech, plicích (viz obr. 9.), srdci a střevech. V tomto
případě byli zaznamenány nespecifické příznaky jako nechutenství, ztráta hmotnosti, redukce
svalové hmoty, průjem nebo dehydratace (Sánchez-Cordón et al., 2007).

6.2.2. Tangarovití (Thrauphidae)
Za účelem detekce druhů Atoxoplasma pomocí PCR byli ve Spojených státech amerických
testováni pěvci čeledi tangarovitých (Thraupidae) (88 jedinců, 18 různých druhů).
Atoxoplazmy byly nalezeny v krvi a tkáních (ve slezině, játrech, plicích a střevech), oocysty
rodu Isospora ve stolici a je možné, že se jednalo o jeden druh parazita s extraintestinálními
asexuálními a intestinálními sexuálními stádii. Prevalence byla 38 %. Efekt atoxoplazmózy na
zdraví a reprodukci nebyl v tomto případě zjištěn (Adkesson et al., 2005).

6.2.3. Vrabec domácí (Passer domesticus) a čížek žlutý (Spinus tristis)
Americký výzkum zaměřený na atoxoplazmózu u pěti jedinců čížka žlutého (Spinus tristis) a
čtyř jedinců vrabce domácího (Passer domesticus) poukázal na možnost, že parazité rodu
Isospora (=Atoxoplasma) mohou způsobit neoplastickou transformaci infikovaných buněk a
vznik lymfosarkomů v tenkém střevě. Podporou této domněnky jsou jak morfologické, tak
imunohistochemické nálezy. Dva z nakažených ptáků byli ve velmi špatné tělesné kondici
(atrofie prsních svalů), tři z nich měli zvětšenou slezinu. V enterocytech hostitelů byla
objevena různá stádia vývoje isospor – merozoity, mikro a makrogamety. Nejvíce
napadenými extraintestinálními leukocyty byly ty v játrech a ledvinách, v menší míře pak
plicích a slezině (Cushing et al., 2011).
Izraelští vrabci domácí (Passer domesticus biblicus) byli testováni na třech lokalitách a byla u
nich potvrzena atoxoplazmóza. Prevalence se pohybovala od 72 do 84 %. Střeva hostitelů
byla infikována merozoity a gamonty (převážně makrogamonty). Infikovanými leukocyty
byly mimo střeva nejvíce zasaženy ledviny, slezina, játra a plíce. Nakažení jedinci trpěli
průjmy a výrazně ztráceli na váze (Gill & Paperna, 2008).
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6.2.4. Sojkovec modrotemný (Dryonastes courtoisi)
Endemický pěvec sojkovec modrotemný pocházející z Číny byl předmětem studie v zoo ve
Francii. Zde se mezi lety 1996 a 2013 vylíhlo 73 mláďat, přičemž ani jedno se nedožilo 1
roku a většina (82 %) uhynula do 6 dnů. Ve 3 mrtvých mláďatech byly objeveny infikované
lymfocyty sleziny, srdce, jater, slinivky, plic a ledvin. To by poukazovalo na možnou nákazu
zástupcem rodu Isospora s extraintestinálním vývojem. Tři adulti byli pozitivní
atoxoplazmózu (= isosporózu). Poté byla studována mláďata, která byla odebrána z hnízda
ještě před vylíhnutím, aby se eliminovala možnost nákazy. Mláďata nicméně opět do několika
dní uhynula a posmrtně u nich byla detekována extraintestinální stádia isopor (atoxoplazem)(v
játrech, plicích, slinivce, srdci, ledvinách a gonádách). Tato studie vrhá nové světlo na přenos
těchto parazitů – do té doby nebyl nikdy zaznamenán transovariální přenos. Nelze však
jednoznačně stanovit atoxoplazmózu jako příčinu hynutí mláďat, jelikož ne u všech byly testy
na atoxoplazmózu pozitivní. Nicméně je velmi pravděpodobné, že systémová isosporóza
(=atoxoplazmóza) u mláďat tohoto hostitele úzce souvisí s jejich úhynem (Mohr et al., 2017).

6.2.5. Saltator zelenokřídlý (Saltator similis)
Podobný případ jako u sojkovce modrotemného se objevil v Brazílii u saltatora
zelenokřídlého (Saltator similis). I zde byla pozorována vysoká mortalita mláďat. Při pitvě
byla objevena nekróza lymfoidních folikul průdušek, napadená slezina, nekrotizující
hepatitida, endokarditida, nefritida a enteritida. V makrofázích, lymfocytech a epiteliálních
buňkách všech těchto orgánů byl objeven vysoký počet merozoitů zástupce rodu Isospora.
Jedná se tedy o další příklad systémové isosporózy (=atoxopazmózy) u mláďat, kdy mortalita
dosahuje velmi vysokých hodnot – v tomto případě 92 % (Oliveira et al., 2018)

7. Závěr
Cílem této práce bylo shrnutí dosavadních poznatků o nepříliš známých krevních parazitech
ptáků z rodů Babesia, Hepatozoon, Lankesterella a Atoxoplasma (=Isospora). I přes značné
geografické rozšíření a široké hostitelské spektrum, je toho o životních cyklech, patogenitě,
vektorech a často i zařazení těchto parazitů známo stále poskrovnu. Nezodpovězené otázky,
kterými jsou tyto rody obklopeny, poskytují nespočet námětů budoucím studiím.
Do rodu Babesia bylo (ve srovnání s ostatními zmiňovanými rody) zařazeno pomocí
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molekulární charakterizace nejvíce druhů. Zástupci tohoto rodu byli zaznamenáni na všech
kontinentech včetně Antarktidy a jejich hostitelské spektrum zahrnuje dravce, pěvce, běžce i
tučňáky, u kterých napadají červené krvinky. Nejhojněji zmiňovanými vektory byla klíšťata I.
uriae a O. capensis. Prevalence se u jednotlivých druhů liší, většinou však nepřesahuje 50 %.
Patogenita a životní cyklus u ptáky napadajících babézií nebyla objasněna.
Rod Hepatozoon je z hlediska taxonomie pravým opakem rodu Babesia. U většiny
druhů nalezených u ptačích hostitelů nebyla provedena fylogenetická analýza a když už se tak
stalo, došlo k přeřazení daných druhů do rodu Lankesterella. Jedinou výjimkou je H. peircei,
u kterého byla pomocí molekulární charakterizace prokázána příslušnost k rodu Hepatozoon.
Je tedy otázkou, zda další výzkum těchto parazitů potvrdí či vyvrátí jejich příslušnost do
tohoto rodu. Parazity, kteří (zatím) náležejí do rodu Hepatozoon, spojuje cílová hostitelská
buňka, kterou je leukocyt. Maximální zaznamenaná prevalence činí 74 %, většinou však bývá
podstatně nižší (v jednotkách procent). I zde stejně jako u babézií bylo za pravděpodobného
přenašeče označeno klíště. Rozšíření parazitů tohoto rodu je rovněž nezanedbatelné – jejich
výskyt byl potvrzen na šesti kontinentech. Životní cyklus, patogenita a přenos těchto parazitů
u ptáků zůstávají nejasné.
K rodu Lankesterella nyní náleží čtyři druhy napadající ptáky, z čehož dva původně
patřily do rodu Hepatozoon. Jedná se o parazity trombocytů a leukocytů pěvců (doposud
nebyly zaznamenány u jiných ptačích řádů). Naměřená prevalence u těchto druhů nepřesáhla
20 %. Životní cyklus, patogenita a přenos nejsou známi ani u tohoto rodu.
Druhy nesoucí název Atoxoplasma jsou s vysokou pravděpodobností zástupci rodu
Isospora a nejedná se tedy o samostatný rod. Názor na jejich postavení však doposud není
jednotný a zařazení atoxoplazem je tak stále předmětem diskuse. Jistá shoda panuje
v charakteristice těchto parazitů – jedná se o jednohostitelské intracelulární parazity pěvců
s extraintestinálním vývojem. Jsou to kokcidie parazitující uvnitř enterocytů, makrofágů,
lymfocytů a NK buněk a způsobují systémové onemocnění zvané atoxoplazmóza. Tato nemoc
se vyznačuje vysokou mortalitou (převážně mláďat) a projevuje se například váhovým
úbytkem, průjmy, nechutenstvím a dehydratací. Obvyklými orgány, ve kterých je možné
nalézt infikované buňky, jsou střeva, játra, ledviny, slezina nebo plíce. Tito parazité byli
detekováni na pěti kontinentech. I zde zůstává velký prostor pro další studie.
Tabulka 2. demonstruje velké rozšíření těchto protist a rozmanitost ptačích hostitelů.
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Tabulka 2. Ptáky napadající druhy rodů Babesia, Hepatozoon, Lankesterella a Atoxoplasma (=Isospora)
Rod

Zástupce

B. shorttii

B. kiwiensis
B. benetti
B. peircei
Babesia
B. ugwidiensis.
B. uriae.

B. poela

Babesia sp.

L. kabeeni
Lankesterella
L. vacuolata
L. macrovacuolata
H. peircei

Ptačí hostitel

Pravděpodobný
vektor

Rozšíření

raroh velký
(Falco cherrug)
poštolka obecná
(F.tinnunculus )
kivi hnědý
(Apteryx mantelli)
racek bělohlavý
(Larus cachinnans)
tučňák brýlový
(Spheniscus
demersus)
kormorán pobřežní
(Phalacrocorax
neglectus)
alkoun úzkozobí
(Uria aalge)
terej žlutonohý
(Sula leucogaster)
tučňák uzdičkový
(Pygosscelis
antarctica)
rákosník
proužkovaný
(Acrocephalus
schoenobaenus)
jiřička obecná
(Delichon urbicum)
sýkora koňadra
( Parus major)
burňáček tmavý
(Oceanodroma
itmelania)

Prevalence

Zdroje

Ornithodoros
conccanensis

Egypt,
Španělsko,
Spojené
arabské
emiráty

neznámá

(Muñoz et
al., 1999;
Samour &
Peirce, 1996)

Ixodes anatis

Nový
Zéland

46 %

(Peirce et al.,
2003)

neznámý

Španělsko

3,8 %

(Merino,
1998)

I. uriae

Jihoafrická
republika

neznámá

(Earlé et al.,
1993)

Ornithodoros
capensis

Jihoafrická
republika

36 %

I. uriae

USA

1,3 %

O. capensis

Johnsonův
atol
(ostrov
v Tichém
oceánu)
USA

33,5 %

(Work &
Rameyer,
1997)

I. uriae

Antarktida

20 %

(Montero et
al., 2016)

neznámý

Polsko

17,7 %

(Peirce &
Parsons,
2012)
(Yabsley et
al., 2009)

(Chagas et
al., 2021)

neznámý

Litva

2,3 %

neznámý

Litva

16,7 %

neznámý

Brazílie

45,2 %

(Merino et
al., 2014b)

I. anatis

Nový
Zéland

0,4 %

(Peirce et al.,
2003)

neznámý

Brazílie

neznámá

neznámý

USA

38,3 %

Hepatozoon
H. kiwii
Atoxoplasma sp.
Atoxoplasma sp
Atoxoplasma
(=Isospora)
Atoxoplasma sp.

kivi hnědý
(Apteryx mantelli)
saltator zelenokřídlý
(Saltator similis)
tangarovití
(Thrauphidae)
izraelský vrabec
domácí
(Passer domesticus
biblicus)

neznámý
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Izrael

80 %

(Oliveira et
al., 2018)
(Adkesson et
al., 2005)
(Gill &
Paperna,
2008)
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