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SUMMARY

Martinec M., Jekl V. Cheyletiellosis in rabbits. Veterinářství 2013;63:

Cheyletiella parasitovorax, the fur mite of domestic rabbits and others animals, can cause dermatitis, 

patchy alopecia and pruritus mainly over the trunk and neck area, but the presence of mites may not 

be associated with clinical diseases. Pet rabbits, show or farm meat rabbits can be infested in different 

range. Clinical signs of severe infestation can be seen as large, white, mobile dandruff flakes, commonly 

called as „walking dandruff“. The mites can cause also pruritic dermatitis in humans that handled 

infested rabbits. The present work summarises recent knowledge related to aetiology, clinical signs, 

treatment and prevention of cheyletiellosis. 

SOUHRN

Martinec M., Jekl V. Dravčíkovitost (cheyletielóza) králíků. Veterinářství 2013;63:

Parazitární onemocnění kůže způsobené roztoči se v posledních letech stalo jedním z nejběžněj-

ších kožních onemocnění u králíků. Velmi často je diagnostikován výskyt roztoče Cheyletiella para-

sitovorax. Různé skupiny králíků (pet králíci, výstavní králíci, faremní brojleroví králíci) jsou postiho-

vány v různém rozsahu a s odlišnou intenzitou v závislosti na způsobu chovu, za typických příznaků 

postižení kůže a srsti s výskytem zvýšeného šupinatění kůže. Cheyletiella parasitovorax patří mezi 

zoonózy a  u  člověka může vyvolat dermatitidu. V  tomto článku je podán přehled současných 

poznatků o výskytu, klinických příznacích, prevenci a terapii.
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Etiologie 

Parazitární onemocnění kůže způsobené roztoči 

Cheyletiella spp. je u obratlovců rozšířeno celosvě-

tově.1,2 Roztoč Cheyletiella parasitovorax je u králí-

ků velmi častým nálezem jak u  domácích,3-5 tak 

i divokých králíků.6 Dalšímu běžnému druhu rozto-

čů Listorophorus gibbus je věnována menší pozor-

nost, a  to pravděpodobně z  důvodu, že i  silná 

infestace králíka je většinou asymptomatická3 a že 

nemá zoonotický potenciál.7,8 Oba roztoči jsou 

považováni za komenzály – obyvatele povrchu 

kůže, jejichž výskyt nemusí být u  jinak zdravých 

králíků spojen s klinickými příznaky.3,7

C. parasitovorax je považovaný za ektoparazita 

druhově nespecifického, takže je možná infestace 

řady druhů2,9,10 včetně např. jezevce lesního (Meles 

meles).11 Další zástupci rodu Cheyletiella – C. blakei 

a C. yasguri, kteří infestují kočky a psy,1,12 jsou pova-

žováni za druhově specifické, byl ovšem popsán 

i mezidruhový přenos. Možný je i přenos na člově-

ka (stejně jako C. parasitovorax) se vznikem klinic-

kých příznaků.13,14,15

Velikost roztočů C. parasitovorax je 270–540 μm. 

Jedná se o velmi pohyblivé roztoče, takže je možno 

je pozorovat pouhým okem, vžitý je termín „pocho-

dující lupy“. Celý životní cyklus (vajíčko, larva, dvě 

stadia nymf, dospělec) probíhá na hostiteli a  trvá 

průměrně 21 dní,1 i když někteří autoři popisují cyk-

lus delší, a to až 35 dní.15 Živí se povrchovými buňka-

mi kůže při bázi chlupů, debris, výměšky kožních 

mazových žláz a lymfou. V kůži nevytváří chodbičky. 

Mnoho králíků, podle některých prací 40 až 60 %, je 

asymptomatickými nosiči.3 Dospělec může v chlad-

ném prostředí přežít až měsíc bez potravy. Rovněž 

vajíčka v prostředí mohou být zdrojem opakované 

infestace1 a  v  minulosti byl popsán přenos viru 

myxomatózy prostřednictvím těchto roztočů.16 

Přenos 

Přenos je nejčastěji zprostředkován přímým kon-

taktem s infestovaným králíkem nebo nepřímo roz-
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toči z  prostředí – podestýlky, zařízení, klecí. Parazita lze 

také přenést kontaktem s  kontaminovaným oblečením, 

což je velmi důležité z  hlediska dodržení hygienických 

standardů při vyšetřování více králíků za sebou a zabráně-

ní iatrogennímu přenosu veterinárním lékařem.

Výskyt a klinické příznaky 

Cheyletielóza je u  králíků všeobecně velmi rozšířená 

(první popis je z  roku 1878). V  našich podmínkách jí 

nebyla v minulosti věnována pozornost, resp. byla velmi 

ojedinělá.17 Na výstavách králíků např. nebyly zjišťovány 

klinické příznaky vůbec.18 V poslední době je častěji dia-

gnostikována u pacientů s jinými zdravotními komplika-

cemi.19 

Roztoč C. parasitovorax může způsobovat alopecii, 

variabilní pruritus, suché exantémy, nebo naopak 

mokvavou dermatitis se seborrhoeou nebo krustami.3,20 

Velmi často ale může být infestace asymptomatická bez 

jakýchkoli příznaků.  K  rozvoji klinických příznaků pak 

může dojít u jedinců oslabených nebo jinak nemocných 

(imunosuprese), s  onemocněním dentice, urolitiázou, 

onemocněním jater a ledvin. K projevu klinických přízna-

ků může také dojít u králíků, u nichž je omezena přiroze-

ná péče o  srst, a  to z  důvodu obezity, postižení páteře 

nebo neurologických problémů (otitis interna, encefali-

tozoonóza).3,19 

První příznaky se projeví nejčastěji v oblasti kohoutku 

ve formě prořídnutí srsti nebo drobných krust na povr-

chu kůže (obr. 1). V dalším průběhu je onemocnění cha-

rakterizované odloupanými epiteliemi a přítomností růz-

Obr. 3  – generalizace postihující celou oblast hřbetu, prořídlá nevyrovnaná srst u samce Čm, ve věku 5 let

Obr. 1 –  Počáteční stadium, drobná krusta v oblasti lopatek Obr. 2 – lokální nález, množství kožních šupin na hřbetě králíka
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ných stadií roztočů v  srsti, kde pozorujeme bělavé pou-

hým okem viditelné šupinky, tzv. pochodující lupy (obr. 2). Ne 

vždy je však patrný pohyb, a proto nelze přítomnost parazita 

vyloučit v případech statických změn. V případě generaliza-

ce infestace je postižena celá oblast hřbetu a zádě. Je pří-

tomna hypotrichóza, zhrublá kůže (obr. 3, 4) a srst je promí-

sena velkým množstvím odloupaných epitelií. Chomáče 

srsti je možno lehce vyjmout z kůže (jsou velmi uvolněné), 

na bázi chlupů jsou nalepeny šupinky kůže ve velkém 

množství. V  literatuře se často popisuje pruritus různého 

stupně,20, 21 ale podle našich zkušeností postižení králíci 

velmi často neprojevují citlivost ani se neškrabou na postiže-

ných místech. Rovněž postižení jiných míst než zmíněné 

dorzální krajiny trupu je velmi zřídkavé a přichází v úvahu až 

ve velmi generalizovaných zanedbaných případech. 

Jak již bylo uvedeno, C. parasitovorax je považován za 

normálního komenzála kůže a  je všeobecně nalézán 

i  u  králíků bez příznaků.1,2 Výskyt parazita je zpravidla 

zjištěn až po projevení klinických příznaků, s  nimiž se 

můžeme setkat u  kteréhokoli králíka. Přesto je možno 

předpokládat jistou variabilitu v pravděpodobnosti pro-

jevu klinických příznaků. Nejčastěji jsou postiženi pet 

králíci,3 a to zejména ve vyšším věku (starší než 3 roky),3, 

22 což souvisí i s vyšší incidencí ostatních onemocnění. 

Výskyt C. parasitovorax v  chovech čistokrevných 

výstavních králíků je popsána i v sousedních zemích.21,23 

U králíků na výstavách jsou většinou klinické příznaky 

zjišťovány až u  pohlavně dospělých králíků, hlavně 

u samců, kteří jsou ovšem na rozdíl od výše uvedeného 

v optimální kondici na vrcholu sil a bez jakýchkoli kli-

nických zdravotních problémů. Prakticky se nevyskytu-

jí klinické příznaky u mláďat (tj. až do věku 6 – 8 měsí-

ců) nebo u  samic. V  případě ojedinělého výskytu pří-

znaků infestace C. parasitovorax u brojlerových, farem-

ně chovaných králíků je převaha výskytu u  starších 

chovných samců (obr. 4). V těchto chovech je zpravidla 

realizována plošná rutinní prevence ušního svrabu 

(Psoroptes cuniculi - nepřehlédnutelné klinické přízna-

ky v ušních boltcích) u chovných králíků, která je i ploš-

nou prevencí všech roztočů. Vliv může mít i pravidelná 

asanace kovových klecí v těchto chovech a nevhodné 

podmínky pro přežití v halových podmínkách (přesto-

že ušní svrab je možno v těchto chovech diagnostiko-

vat pravidelně). 

Diagnóza 

Diagnóza je založena na přímém mikroskopickém prů-

kazu vývojových stadií roztočů nebo vajíček, nejlépe 

zachycených na průhledné lepicí pásce (obr. 6b) nebo 

povrchovém seškrabu kůže. 1, 3 Charakteristický je výskyt 

velkého množství světlých šupinek kůže na spodní části 

chlupů (obr. 5, 6a). Tzv. pochodující lupy mohou být 

pozorovány na tmavém podkladě po osvětlení ostrým 

světlem.

Diferenciálně diagnosticky je nutné zvážit další one-

mocnění kůže včetně ostatních parazitóz, dermatofytó-

zu a další onemocnění projevující se zvýšeným šupinatě-

ním kůže (např. sebaceozní adenitida, obr. 7). Vzhledem 

k  tomu, že se klinické příznaky u  pet králíků projevují 

sekundárně následkem jiného onemocnění, je nutná 

diagnostika primárního onemocnění.

Terapie

Nejběžněji doporučenými terapeutickým postupy jsou:

1. Ivermektin (200–400 μg/kg SC, opakovat po 2–4 týd-

nech).22, 24, 25 Toto ošetření je účinné i  na ušní svrab 

(Psoroptes cuniculi), což je možno předpokládat i v pří-

padě dalších antiparazitik. Kombinace subkutánní 

a perorální aplikace ivermektinu je méně účinná. 22

2. Selamektin spot on (6–18 mg/kg, po jednom měsíci 

opakovat).9, 22, 26, 27 Recentní studie31 prokázala, že králí-

ci selamektin z  těla rychle eliminují a  jeho účinnost 

výrazně klesá již po 6.–7. dnu po aplikaci. Z  tohoto 

důvodu je u  pokročilejšího onemocnění vhodnější 

selamektin aplikovat již každých 7–10 dnů.

3. Imidakloprid a permethrin spot-on (40 mg a 200 mg) 

jednorázově. Po šesti týdnech nebyla nalezena vývo-

jová stadia roztočů a  žádné další ošetření prostředí 

nebylo prováděno.21 Samotný imidakloprid je považo-

ván za neefektivní.3 

Obr. 4 rozsáhlé postižení na hřbetě hybridního samce ve věku 

3,5 roku

Obr. 5  – chomáč srsti z přecházejícího králíka se šupinkami 

odloupané kůže a vývojovými stadii parazita
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Po úspěšném zničení roztočů běhen několika dnů 

(obvykle do deseti dnů) dojde u  jinak zdravých chov-

ných králíků k  vymizení klinických příznaků, včetně 

spontánního vyčištění srsti od lupů i bez kosmetického 

ošetření (kartáčování srsti). Použití antiparazitárních 

šamponů není u chovných králíků doporučováno.

U starších (nad tři roky) a zejména pet králíků s konku-

rentním onemocněním je však terapie cheyletielózy 

problematičtější. K vymizení klinických příznaků dochází 

až po opakovaných aplikacích ivermektinu. Vzhledem 

k vývojovému cyklu je vhodné aplikaci ivermektinu opa-

kovat 3–4x, a to v rozmezí 10–14 dnů. Majiteli je doporu-

čeno pravidelně vyčesávat srst. Pokud se jedná o dlou-

hosrsté plemeno nebo o výraznou infestaci parazitem, je 

optimální v místě změn srst oholit a lokálně použít der-

matologické šampony (např. zklidňující šampon s hino-

kitiolem a  phytosphingosinem, Douxo calm shampoo, 

Sogeval, Francie). 

U  pet králíků, jak již bylo řečeno výše, jsou  klinické 

projevy cheyeletielózy většinou spojené s výskytem dal-

ších onemocnění, a proto je nutno primárně diagnosti-

kovat a  řešit i  tato onemocnění. K  omezení opakované 

infestace z prostředí je vhodné ošetření ploch a zařízení 

chovných prostor přípravky s pyretroidy. 22, 28 

Přípravky na bázi fipronilu používané úspěšně k ošet-

ření psů a  koček22,29 jsou kontraindikovány pro králíky 

z důvodu těžkých vedlejších účinků za příznaků letargie, 

křečových stavů a  úhynu.3,30 Tato skutečnost není vždy 

uváděna u antiparazitárních přípravků pro zvířata, musí 

však být považována za zásadní.

Prevence

Vzhledem k  předpokládanému velkému podílu 

asymp tomatických nosičů je prevence problematická. 

Je možné zvažovat preventivní ošetření nově získa-

ných jedinců (nebo i  po návratu z  výstav) přípravky 

používanými pro terapeutické ošetření. K preventivní 

asanaci prostředí jsou využívány přípravky na bázi 

pyretroidů.

Onemocnění člověka 

U  člověka roztoči Cheyletiella sp. vyvolávají dočasné 

papulární léze, dermatitidu a  pruritus na břiše, krku 

a končetinách. Léze jsou výraznější u dětí a žen, zejména 

na pokožce, která byla v bezprostředním kontaktu s infes-

tovaným zvířetem, a  to i  v  případě asymptomatického 

průběhu. Inkubační doba může být velmi krátká, bezpro-

středně po kontaktu se zvířetem.13,14,15,32,33 Přenos z králíka 

na člověka je ale podle klinických zkušeností autorů 

velmi vzácný.

Závěr

Onemocnění vyvolané roztoči Cheyletiella parasitovorax 

se stalo všeobecně rozšířeným onemocněním kůže a srsti 

králíků a  je možno se s  ním setkat ve všech způsobech 

chovu. Prevenci a terapii je nutné věnovat zvýšenou pozor-

nost i s ohledem na zoonotický potenciál tohoto roztoče. 
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