
BUTEO 9 (1997): 35-42

Vícehostitelské kokcídie dravcu a sov v Ceské republice
a ve Slovenské republice

Heteroxenous coccidia of raptorsand owls from the Czech
and Slovak Republics

SVOBODOV Á M.

Milena Svobodová, Katedra parasitologie Prírodovedeckéfakulty University Karlovy,
Villicná 7. 12844 Praha 2, Clech Republic; e-mail milena@mail.natur.cuni.cz

ABSTRAKT. Vyšetrování vzorku trusu nebo strevních obsahu dravcu (Falco-
niformes) a sov (Strigiformes) (celkem 590 vzorku) prokázalo prítomnost
oocyst/sporocyst sarkosporidií (vícehostitelských kokcídií rodu Sarcocystis a
Frenkelia) u druhu Accipiter gemilis, A. nisus, Buteo buteo, Circus aeruginosus,
Falco tinllunculus, Asio otus a Tyto alba. U druhu Aquila chrysaetos, A. pomarina
a Milvus migrans byly sarkosporidie nalezeny vubec poprvé. Mládata dravcu se
mohou nakazit již v prvních dnech života na hnízde. Druhové urcení nálezu není
podle morfologie možné. V práci je uveden prehled známých životních cyklu
sarkosporidií z jednotlivých druhu ptáku.

ÚVOD

Sarkosporidie (starší název svalovky) jsou prvoci patrící do kmene Apicomplexa, celedi
Sarcocystidae. Jsou to vícehostitelské kokcídie' ruzných obratlovcu. Finální hostitel,
v nemž probíhá sexuální cást životního cyklu, se nakazí pozrením cyst obsažených ve tkáni
infikovaného mezihostitele. Ve streve vznikající oocysty odcházejí s trusem hostitele do
vnejšího prostredí, kde zustávají infekcní mesíce až roky. S kontaminovanou potravou se
dostanou do streva mezi hostitele, dále do jeho vnitrních orgánu a nakonec do svaloviny
(rod Sarcocystis - obr. 3) nebo mozku (rod Frenkelia - obr. 4). V mezihostiteli probíhá
asexuální cást vývojového cyklu. Dravci a sovy - finální hostitelé - se nakazí pri pozrení
infikované koristi - mezihostitele (obr. 1).

Poprvé byly sarkosporidie popsány u dravých ptáku pod názvem lsospora buteonis
(HENRY 1932), vícehostitelský životní cyklus však byl objeven až v roce 1975 (ROMMEL
& KRAMPITZ).U jednohostitelských kokcidií probíhá celý životní cyklus v jednom druhu
hostitele, prenos mezi jedinci je zajišten oocystami, kontaminujícími vnejší prostredí. Od
techto kokcidií vyskytujících se u dravcu se rod Sarcocystis odlišuje poctem sporocyst v
oocyste (Eimeria 4, Caryospora 1) nebo místem sporulace: rod lsospora, který má též 2
sporocysty v oocyste, sporuluje podobne jako predchozí dva rody až ve vnejším prostredí,
kdežto Sarcocystis a Frenkelia vytvárejí infekcní stadia prímo ve streve finálního hostitele.
Stena jejich oocystje však tenká a casto jsou uvolnovány samostatné sporocysty se ctyrmi
sporozoity (obr. 2). Drívejší výzkumy probíhající na našem území prokázaly vysokou
prevalenci sarkosporidií (Sarcocystis a Frenkelia) u dospelých dravých ptáku (CERNÁet
aJ. 1978). V naší práci je druhové spektrum vyšetrovaných hostitelu rozšíreno; unikátní
jsou zejména údaje o populaci orla kriklavého (Aquilapomarina). Zjištovali jsme též, zda
muže k infekci docházet již u mládat na hnízde.
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MATERIÁL A METODIKA

V letech 1988 až 1996jsme vyšetrovali dravce a sovy na prítomnost oocyst/sporocyst
sarkosporidií. Dospelé ptáky jsme získávali od ruzných dárcu, prevážne však z prepa-
rátorské dílny Dipra, Praha. Presná lokalita puvodu není u valné vetšiny ptáku známa. Po
rozmražení bylo vypitváno strevo a jeho obsah uchováván v 2 % vodném roztoku
dvojchromanu draselného (K2Cf207)pri chladnickové teplote. Obdobne byly uchovávány
smesné vzorky trusu sebrané na hnízdech s ruzným poctem mládat dravcu nebo sov. Tyto
vzorky nám poskytli ruzní kroužkovatelé, kterí pri sberu zároven urcovali stárí mládat.
S výjimkou vzorku z orlu získaných na Slovensku vzorky pocházejí z lokalit v Ceské
republice.

Vzorky z dospelých ptáku byly mikroskopicky vyšetrovány nejprve nativne (prímo),
vprípade negativního výsledku a umládat byla provedena zjednodušená flotace (vyplavení
na základe odlišné specifické hmotnosti oocyst a roztoku soli) dle Fausta ve 33 % vodném
roztoku síranu zinecnatého (ZnSO4) (JfROVEC1977).

VÝSLEDKY

Celkem bylo vyšetreno 590 vzorku trusu nebo strevního obsahu dravcu a sov.
Prítomnost oocyst/sporocyst sarkosporidií byla prokázána u 148 (35 %) vzorku trusu
mládat dravcu a 3 (5 %) vzorku trusu mládat sov. U dospelých ptáku byly sarkosporidie
nalezeny u 51 (64 %) dravcu a 4 (12 %) sov (tab. I a 2).

Vubec poprvé byly sarkosporidie nalezeny u Milvus migrans (lokalita Lednice na
Morave), Aquila chrysaetos a A. pomarina. (severní Slovensko, tab. 3). U kání byly
sporocysty Frenkelia sp. nalezeny ve vzorku získaném od mládat již ve stárí 2 týdnu.
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Obr. I - Schéma životního cyklu Sarcocystis dispersa. Infekcní stadia jsou podtržena.
Fig. 1 - Lifecycleof Sarcocystisdispersa.Infectivestages are underlined.
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Tab. I - Výsledky vyšetrení dravcu na prítomnost sarkosporidií v trusu nebo obsahu streva.
Table 1 - Prevalence of SarcocystislFrenkelia sporocysts in faecal samples or gut content of raptors
(FaJconiformes).

Tab. 2 - Výsledky vyšetrení sov na prítomnost sarkosj>oridií v trusu nebo obsahu streva.
Table 2 - Prevalence of SarcocystislFrenkelia sporocysts in faecal samples or gut contents of owls
(Strigiformes).
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Pull. Dospelí Adu/ts
Druh Species celkem totaJ + celkem totaJ +

Accipiter gentilis 38 20 13 10

Accipiter nisus 49 9 18 8

Aquila chrysaetos 2 2 O O

Aquila pomarina 90 9 O O

Buteo buteo 138 91 32 24

Circus aeruginosus 40 2 2 I

Falco cherrug I O O O

Falco subbuteo 2 O O O

Falco tinnunculus 49 14 15 8

Milvus migrans 2 I O O

Pernis apivorus 9 O O O

Celkem Total 420 148 80 51

+ positivní nálezlpositive

Pul\. Dospelí AduJts
Druh Species celkem totaJ + celkem totaJ +

Aegolius funereus 2 O O O

Asio flammeus O O I O

Asio otus 7 O 14 2

Athene noctua 7 O O O

Bubo bubo 8 O 8 O

Strix aluco 22 O 3 O

Tyto alba 12 3 6 2

Celkem Tota/ 58 3 32 4

+ positivní nálezlpositive



Tab. 3 - Prítomnost sarkosporidií v trusu mládat orla kriklavého.
Table 3 - Prevalence of sporocysts in faecal samples of Aqui/a pomarina nestIings.

Tab. 4 - Sarkosporidie nalezené ci popsané z dravcu a sov v Ceské republice a Slovenské republice.
Table 4 - Sarcosporidia described froro birds of prey occurring in the Czech and Slovak Republics.

Hostitel
Host

Aecipiter gentilis

Aecipiter gentilis

Aecipiter genti/is

Aegolius funereus

Asio otus

Faleo tinnuneulus

Buteo buteo

Buteo buteo

Buteo buteo

Strix alueo

Mezihostitel
lntermediate host

Serinus eanaria(*)

Mus museulus

Parus major

Clethrionomys
glareolus

Mus museulus

Microtus arvalis

Clethrionomys
glareolus

Mierotus,Apodemus
(**)

Citellusfulvus( ***)
Mus museulus

Druh sarkosporidie
Parasitespecies

S. aecipitris

S. sp.

S. sp.

S.sp.

S. dispersa
S. eernae

Frenkelia glareoli

Frenkelia microti

S. citellibuteonis

S. seotti

Apodemus
sylvatieus

(*) laboratorní cyklusllaboratory life cyde
(**) celkem 9 dalších rodu hlodavcul9 rodent genera in total

(***) u nás se nevyskytuje/not occurrillg in the uren

Strix alueo

DISKUSE

S. sebeki

Popis život. cyklu
Lije cycle description

CERNÁ& KVASNOVSKÁ
1986

CERNÁ 1984

SVOBODOVÁI996

WIESNER 1980

CERNÁ et a!. 1978

CERNÁ & LOutKOVÁ 1977

ROMMEL & KRAMPITZ

1975

KRAMPITZ & ROMMEL 1977

PAK et a!. 1989

T ADROS & LAARMAN 1980

TADROS & LAARMAN 1976

Podle morfologie oocyst/sporocyst není možné odlišit od sebe jednotlivé druhy
sarkosporidií. Druh je možné vy tipovat podle hostitele, avšak z nekterých je popisováno
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Rok Year Celkem Total +

1989 4 O

1990 10 I

1991 10 O

1992 14 3

1993 14 1

1994 20 3

1995 18 I



více druhu sarkosporidií (tab. 4). V techto prípadech není bez infekcního pokusu na
mezihostiteli druhové zarazení možné.

Hostitelská specifita sarkosporidií je nižší pro hostitele než pro mezihostitele (DUBEY
et a\. 1989), na druhé strane však je hostitelská specifita sarkosporidií z drobných savcu
vyšší než u druhu s velkým savcem jako mezihostitelem (CAWTHORN& SPEER 1990).
Pouze druh S. dispersa dokoncil po experimentální nákaze svuj vývoj ve dvou rodech sov,
pricemž intensita infekce u kalouse byla nižší než u sovy pálené (CERNÁet a\. 1978).

Sarkosporidie byly na našem území již dríve nalezeny u Accipiter nisus, Circus
aeruginosus, C. cyaneus, Athene noctua, Bubo hubo a Strix a/uco (CERNÁet a\. 1978,
CERNÁ 1984). V našem prípade je negativní výsledek u techto druhu dán malým poctem
vyšetrených ptáku a obdobne tomu pravdepodobne je i u Fa/co subbuteo a Pernis apivorus,
i když u tohoto druhu je vzhledem k potrave pravdepodobnost nákazy menší. U druhu
Aqui/a chrysaetos, A. pomarina a Milvus migrans se jedná o první nález sarkosporidií
v trusu; malé množství sporo cyst ve vzorcích od mládat však neumožnilo zjistit mezi-
hostitele infekcními pokusy.

Nálezy z nekterých druhu dravých ptáku pravdepodobne patrí k druhum kokcidií
již popsaným z jiných hostitelu. Potravní spektrum (Circus aeruginosus) nebo malá
populacní hustota (Aqui/a chrysaetos) by pri striktní hostitelské specifite vedla k vymi-
zení parazita. Podle KOLÁROVÉ (1986) muže docházet k pouhému pasážování
sarkosporidií pres strevo dravcu pri pozrení oocyst prítomných ve streve jiného dravce.

Prokázali jsme, že mládata vylucují sporocysty sarkosporidií již na hnízde, a to
v nekterých prípadech už od stárí dvou týdnu. Protože doba od infekce do pocátku
vylucování infekcních stadií je minimálne 7 dní (DUBEYet a\. 1989), mohou se mládata
nakazit už v prvních dnech života. Podrobnejší studium prevalence frenkelií u mládat
kání prokázalo, že 75 % vzorku z hnízd v nejvyšších vekových kategoriích je pozi-
tivních (SVOBODOVÁ et a\. 1995). Patogenita je však nízká a sarkosporidie vetšinou
nevyvolávají onemocnení definitivních hostitelu (DUBEY et a\. 1989); ani my jsme
nezjistili zvýšenou mortalitu infikovaných mládat. Je však možné, že pri zhoršení
podmínek mohou sarkosporidie prispívat k úmrtnosti mládat (HOOGENBOOM &
DIJKSTRA 1987).

PODEKOV ÁNÍ. Dekuji všem spolupracovníkum, kterí mi poskytovali vzorky k vyšetrení, zvlášte však T.
Belkovi, T. Divišovi, J. Porkertovi, O. Šreibrovi, P. Voríškovi a 1. Vránovi.

SUMMARY

Birds of prey (Falconiformes, Strigiformes) were studied as final hosts of hete-
roxenous coccidia (genera Sarcocystis/Frenkelia, Apicomplexa, Sarcocystidae). A total
of 590 faecal sarnples or gut contents were exarnined rnicroscopically. Oocysts/sporo-
cysts were found in Accipiter gentilis, A. nisus, Buteo buteo, Circus aeruginosus, Falco
tinnunClllus, Asio otus, Tyto alba and, for the first tirne, in Aquila chrysaetos, A.
pomarina and Milvus migrans. The sporocysts were found in faeces of two-week old
nestlings of B. buteo, showing that young can be infected in the first days of life.
lnforrnation concerning known life cycles of sarcosporidians is given and species
identification is discussed.
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Obr. 2 - Sporocysty Frenkelia sp. ze strevmno obsahu káne. Sporocysta obsahuje 4 infekcní prvoky
sporozoity, cástecne prekryté granuly tvorícími residuum sporocysty. Zvetšeno 3000x. (Foto: M.
Svobodová).
Fip;.2 - Frenkelia sp. sporocysts from the p;ut content of Buteo buteo. Sporocysts contain 4 infective
sporozoites, partially covered with sporocyst residuum p;ranules. Map;nification 3000. (Photo: M.
Svobodová).

Obr. 3 (str.42) - Sarcocystys sp. SVOBODOVÁ 1997, rez cystou ze svalu sýkory konadry (Parus major),
experimentální infekce. Zvetšeno lOOOx.(Foto: M. Svobodová).
Fip;.3 (pp;.42)-Muscularcyst ofSarcocystys sp. SVOBODOVÁ 1997fromParus major, histolop;ical setion.
Map;nification 1000. (Photo: M. Svobodová).

Obr. 4 (str.42) - Frenkelia microti, cysta z mozku norníka rudého (Clethrionomys glareolus), nativní
preparát. Zvetšeno l50x. (poto: M. Svobodová).
Fip;.4(pp;.42)- Frenkeliamicroti, brain cyst from Oethrionomys p;lareolus, fresh preparation. Map;nification
150. (Photo: M. Svobodová).
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Obr. 3 Fi!?;.4

Obr. 4 Fi!?;. 4
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