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Lékařská mikrobiologie

1. Alimentární infekce



STŘEVNÍ INFEKCE
ZPŮSOB PŘENOSU: FEKÁLNĚ  ORÁLNÍ

přímý či zprostředkovaný (voda, potrava)

PATOGENNÍ AGENSPATOGENNÍ AGENS

Entamoeba histolyticaEntamoeba histolytica

Giardia intestinalisGiardia intestinalis

Dientamoeba fragilisDientamoeba fragilis

Balantidium coliBalantidium coli

Cryptosporidium parvumCryptosporidium parvum

Cyclospora cayetanensis                                Cyclospora cayetanensis                                

Isospora belliIsospora belli

Enterocytozoon bieneusiEnterocytozoon bieneusi

LÉČBALÉČBA

NEPATOGENNÍ AGENSNEPATOGENNÍ AGENS

Enteromonas hominis

Chilomastix mesnili

Retortamonas intestinalis

Pentatrichomonas hominis

Entamoeba dispar

Entamoeba hartmanni

Entamoeba coli

Endolimax nana

Jodamoeba bütschlii
LÉČBA NENÍ NUTNÁLÉČBA NENÍ NUTNÁ



• původce: Entamoeba histolytica

• výskyt: kosmopolitní (častější výskyt v tropických a subtropických 
oblastech s nízkým hygienickým standardem a s vyšší 
hustotou osob

hyperendemický výskyt: Indie, Vietnam, Mexiko, Kuba, Egypt

• přenos: per os (kontaminovaná voda)

• rozšíření: 50 miliónů klinicky nemocných 

AMÉBÓZA
Amébová dyzenterie

Extraintestinální amébóza (amébový absces)



Entamoeba histolytica: ŢIVOTNÍ CYKLUS

zdroj infekce: nosič (s mírnými střevními obtíţemi nebo bez nich) jehoţ stolicí 

jsou do vnějšího prostředí vylučovány cysty parazitů

FORMA MINUTA

NEPATOGENNÍ

FORMA FORMA MAGNA MAGNA = dysenterická= dysenterická

PATOGENNÍ (netvoří cysty)PATOGENNÍ (netvoří cysty)

STŘEVO

invaze do tkání hostitele

Ke konverzi dochází v 

důsledku změny 

bakterální flóry, redox 

gradientu, složení 

mukusu, atd.

• narušení střevní sliznice                            

• rozsev do dalších orgánů 

cysta cysta trofozoit 

Zdroj obrázků: Atlas of Medical Parasitology, 
Authoři D. Zitová and M. Bednář

trofozoit 



INTESTINÁLNÍ  AMÉBÓZA

průkaz trofozoitů nebo cyst ve stolici (i DNA)

Diagnostika:

Průjmy, krev ve stolici, záněty tlustého střeva

EXTRAINTESTINÁLNÍ  AMÉBÓZA

Zdroj: Förstl a kol.: Praktický atlas 

Lékařské parazitologie

Diagnostika:

amébový jaterní abscesamébový jaterní absces

střed léze: 

nekróza

• sérologický průkaz protilátek

• zobrazovací metody

• vysoké horečky (38-40 oC –až septického 

charakteru) 

• rozsev mimo střevní trakt vždy druhotný

Typické: muţi 15Typické: muţi 15--55 let55 let

•• u ţen výskyt 5x méně častý neţ u muţů

•• u dětí naprosto vyjímečně

Zdroj: Atlas of Medical Parasitology



NEPATOGENNÍ STŘEVNÍ AMÉBY

•• Entamoeba coli •• Entamoeba hartmanni

•• Endolimax nana •• Iodamoeba buetschlii

Zdroj obrázků: http://www.cdfound.to.it

• • E. dispar

cysty mikroskopicky neodlišitelné od E. histolytica



 původce: Giardia intestinalis
Syn. Lamblia intestinalis,Giardia lamblia

•• výskyt: kosmopolitní

•• přenos: per os (kontaminovaná voda)

cystami parazita

•• lokalizace: tenké střevo

přísavný disk

Zdroj: Wikipedia

GIARDIÓZA

KLINIKA
• • asymptomatický průběh

• • gastrointestinální potíže: průjmy, křeče v břiše 

(průjmové stolice neobsahují krev, „mastný vzhled“)

DIAGNOSTIKA
průkaz cyst nebo trofozoitů ve stolici

cysta

Zdroj: Förstl a kol.: Praktický atlas Lékařské 

parazitologie



ŢIVOTNÍ CYKLUS          

Voda, potrava kontaminovaná       
cystami; možnost fekálně-orálního 
přenosu

Zdroj nákazy

Infekční stádium

Diagnostické stádium

Cysta Trofozoiti

Cysta

Trofozoiti jsou rovněž pasá-
žováni stolicí, ale nemohou 
přežít ve vnějším prostředí

Zdroj obrázku: Public Health Image Library

Infekční dávka může být 

velmi malá (několik cyst).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Giardia_lamblia_life_cycle.jpg


KRYPTOSPORIDIÓZA     

•• původce: Cryptosporidium

•• výskyt: kosmopolitní

•• přenos: per os (kontaminovaná voda)

KLINIKA
většinou mírné vodnaté průjmy u dětí, 

ale i starších osob

DIAGNOSTIKA
 stolice: mikroskopický nález oocyst 

+  molekulárně biologické metody, detekce antigenů

oocysty C. parvum, Miláček,

velikost:  5 m

Zdroj: Wikipedia



Zdroj: en.wikipedia

ŢIVOTNÍ CYKLUS              
silnostěnné    

oocysty

silnostěnné oocysty 
uvolněné hostitelem

Zdroj nákazy

voda, připadně potrava 
kontaminovaná oocystami

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Cryptosporidiosis_01.png


NEJVĚTŠÍ (POTVRZENÉ) EPIDEMIE KRYPTOSPORIDIÓZY

Rok Lokalita 

Počet osob 

vystavených  riziku 

infekce

Počet 

infikovaných

1984 Bruan Station, Texas 5900 20062006

1987 Carrollton, Georgia 12,960 12 96012 960

1988 Ayrshire, UK 24,000 2727

1989 Swindon/Oxfordshire, UK 741,092 516516

1991 Pennsylvania, Pennsylvania 551 551551

1991 Isle of Thanet, UK 177, 300 4747

1992 Jackson County, Oregon 15,000 15,00015,000

1993 Milwaukee, Wisconsin 403,000 403,000403,000

Lisle & Rose, 1995

http://www.cdfound.to.it/HTML/khan.htm


• • původce: Toxoplasma gondii

•• výskyt: kosmopolitní

• • definitivní hostitel: kočka

• • přenos: per os 
•• •• oocystami (kontaminovanou potravou)

•••• nedostatečně tepelně zpracovanými 
masnými výrobky s tachyzoity

•• •• transplacentálně

•••• transplantací infikovaného orgánu

zralá oocysta T. gondii

Velikost: 10 m

TOXOPLASMÓZA



vylučování oocystoocyst do vnějšího 
prostředí s trusem zvířat



zrání oocyst


vznik sporocyst se sporozoity

VÝVOJ V ČLOVĚKU:VÝVOJ V ČLOVĚKU:

Infekční agens:Infekční agens: zralá oocysta se sporozoityoocysta se sporozoity



BradyzoityBradyzoity



Asexuální schizogonieAsexuální schizogonie



vznik cyst s tachyzoity ve všech tkáníchvznik cyst s tachyzoity ve všech tkáních

hlavně svaly a CNShlavně svaly a CNS (včetně oka)

Toxoplasma gondii:

ŢIVOTNÍ CYKLUS

Zdroj obrázků: 

http://www.cdfound.to.it

tachyzoiti



SYMPTOMATIKA A PATOGENEZE

Těţké poškození plodu:

 potrat

 u narozených dětí: 

hydrocefalus

mikroftalmus s chorioretinitis

encefalomyelitis

Nákaza matky ve 3. trimestru: děti obvykle 

nepoškozené, ale později se může objevit 

chorioretinitis, mentální retardace

Tkáňová cysta v mozku

encephalitis

Zdroj.: Forstl M. a kol.: Atlas Lékařské parazitologie

Zdroj.: Atlas of medical Parasitology



KLINICKÉ PROJEVY INFEKCE

Od mírných příznaků (napodobujících chřipku) aţ po těţká 

postiţení CNS

NEBEZPEČÍNEBEZPEČÍ: primární infekce ženyprimární infekce ženy v průběhu těhotenství

Možné postižení plodu (někdy se příznaky infekce v prenatálním 

věku projeví až později, např. chorioretinitis)

DIAGNOSTIKA

Průkaz specifických protilátek v séru pacienta (velmi významné u 

těhotných ţen)



2. Sexuálně přenosné infekce



• • původce: Trichomonas vaginalis

•• výskyt: kosmopolitní

• • přenos: pohlavním stykem

KLINIKA
ţeny: až polovina infekcí bez příznaků, jindy zánět poševní sliznice

muţi: většina infekcí bez příznaků, jindy zánět močové sliznice, vzácně 

zánět nadvarlat či prostaty

sladce páchnoucí výtok, pálení, svědění, sliznice překrvené, edematózní

UROGENITÁLNÍ TRICHOMONÓZA

DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKA
 MikroskopieMikroskopie ţeny: stěr z vaginální sliznice (in vivo, barvení Giemsou-MOP)

muţi: močový sediment, výtěr uretry, exprimát prostaty

 KultivaceKultivace

trofozoit

Zdroj: Förstl a kol.: Praktický atlas Lékařské parazitologie



3. Perkutánní infekce



MALÁRIEMALÁRIEMALÁRIEMALÁRIE

 původce: Plasmodium

 přenašeč: komáři rodu Anopheles

 endemický výskyt: 103 zemí v tropů a subtropů

(viz. http:// www.who.int)

 Kmen: APICOMPLEXAKmen: APICOMPLEXA

 Třída: HaematozoeaTřída: Haematozoea

 Čeleď: PlasmodiidaeČeleď: Plasmodiidae

apikální komplex=invazivní 

aparát k průniku do buněk 



VÝSKYT MALÁRIE

podmíněn: 1. výskytem specifických druhů komárů a

2. přírodními podmínkami umožňujícími přenos a   

vývoj parazitů.

Zdroj: CDC

Author: Steffen Dietzel

Vajíčko  larva  kukla

imago



Zdroj: U.S.CDC

Výskyt komárů r. Anopheles



MALÁRIE: VÝSKYTMALÁRIE: VÝSKYTMALÁRIE: VÝSKYTMALÁRIE: VÝSKYT

Zdroj: WHO, 2003

Eradikována v Evropě, Austrálii, USA

Redukce v severní Africe

(eradikace v Tunisku)

~ 35% světové populace ohroţeno nákazou



Plasmodium:  SCHÉMA  ŢIVOTNÍHO  CYKLU

ČLOVĚK
infekceinfekce - - - - - - - - - - SPOROZOITSPOROZOIT

játrajátra

extra-erytrocytární merogonie (schizogonie)

recidivyrecidivy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MEROZOITMEROZOIT

krev  krev  

patogenitapatogenita - - erytrocytární merogonie

MEROZOITYMEROZOITY

přenospřenos - - - - - - - - - - - GAMETOCYTYGAMETOCYTY

SPOROZOITY



Oocysta



Sporogonie



OOKINET

(zygota)



GAMETY

KOMÁR
(ANOPHELES)

HYPNOZOITHYPNOZOIT

vstup do hepatocytů

vstup do erytrocytů Pl.vivax, Pl. ovale

 oddálení manifestace

 relapsy
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http://www.who.int/tdrold/diseases/malaria/lifecycle.htm



PŮVODCI MALÁRIE U ČLOVĚKA

PP. . falciparumfalciparum •• původce nejzávažnější malárie:

tropická malárie, maligní, tropická malárie, maligní, 

((malaria perniciosamalaria perniciosa))
neimunní osoby: akutní

neléčená nákaza fatální 

•• tropy a subtropy

•• původce za 80% malarických případů

•• netvoří hypnozoity

PP. vivax. vivax •• třídenní malárie, benigní terciána, třídenní malárie, benigní terciána, 

((malaria tertianamalaria tertiana))

•• tropy, subtropy;  

zejména Asie a Jižní Amerika

•• tvoří hypnozoity v játrech  relapsrelapsyy

Zdroj CDC

Zdroj CDC

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Plasmodium.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Plasmodium_vivax_01.png


PP. ovale. ovale •• třídenní malária (mtřídenní malária (malaria tertianaalaria tertiana))

•• tropy a subtropy,

výskyt:: Afrika - Ghana, Nigerie, Tanzanie, 

Uganda

Asie - Vietnam

Jižní Amerika – severní oblasti 

•• tvoří hypnozoity v játrech  relapsrelapsyy

PP. malariae. malariae •• čtyřdenní malárie (mčtyřdenní malárie (malaria alaria quartana)quartana)

•• tropy a subtropy

výskyt:

Afrika: západní a východní pobřeží

Asie: Malaysie, Indonesie, Sri Lanka

Střední Amerika – Karbiská oblast

•• preferuje starší erytrocyty (při nízké parazitémii -

délka života v krvi: 10 (recrudescence)

Source CDC

Source CDC

PŮVODCI MALÁRIE U ČLOVĚKA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Plasmodium_ovale_01.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Mature_Plasmodium_malariae_schizont_PHIL_2715_lores.jpg


DIAGNOSTIKA

Nezbytné zjistit: ANAMESTICKĚ ÚDAJE

• Kde pacient pobýval

• Jak dlouho (od kdy do kdy)

•  Profylaxe: zda ji pacient bral

pokud ano, jakou 

kdy jí vzal naposled

LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ
Materiál: periferní krev 

Odběr: kdykoliv (i mimo malarický záchvat)

Metoda: krevní nátěr „tlustá kapka“ a tenký nátěr

Zdroj: Förstl a kol.: Praktický atlas 

Lékařské parazitologie    



PROFYLAXE

• MEDIKAMENTÓZNÍ

chemoprofylaxe (informace viz. www.who.int)

nutné respektovat: cíl

trvání a charakter pobytu

zdravotní stav

• EXPOZIČNÍ

fyzikální a chemické prostředky bránící 

přisátí  komára

Pokud v místě cestovatelova pobytu Pokud v místě cestovatelova pobytu není dostupná lékařská péče,není dostupná lékařská péče,

měl by mít s sebou lék pro tzv. měl by mít s sebou lék pro tzv. nouzovou či pohotovostní léčbunouzovou či pohotovostní léčbu..

Lék užije tehdy, máLék užije tehdy, má--li vážné podezření, že onemocněl malárií.li vážné podezření, že onemocněl malárií.



LEISHMANIÓZA

• původce: Leishmania spp.

• výskyt: subtropy, tropy,

ale i teplé oblasti mírného pásma (např. Středozemí)

• přenos: inokulativní při sání nakažených flebotomů

ČLOVĚK, ZVÍŘE 

amastigotní stádia - intracelulární

VEKTOR

promastigotní stádia

drobný dvoukřídlý hmyz (2-3 mm: moskytiéry ne-

účinné); létají tiše

Zdroj: Wikipedia Zdroj: Wikipedia



LEISHMANIÓZY:TRADIČNÍ ROZDĚLENÍ

KOŢNÍ

L.major

L.tropica a jiné druhy a komplexy druhů

L.mexicana

MUKOKUTÁNNÍ

L. braziliensis

VISCERÁLNÍ 

L.donovani (kala azar)

L. infantum (dětská viscerální leishmanióza)

SouvislostSouvislost klinických forem s určitými 

druhy parazitů není absolutnínení absolutní



KLINICKÉ PROJEVY

 Koţní vředy: v místě, kde sál infikovaný flebotomus:

zánět  hojení

 Mukokutánní leishmanióza: únik infikovaných makrofágů z 

kůže do sliznic

 Viscerální leishmanióza:              

kůţe - v místě bodnutí



minimální koţní zánět



rychlý rozsev infikovaných makrofágů filtračních a 

krvetvorných orgánů (mízní uzliny, slezina, játra, kostní dřeň)

DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKA:: přímý průkaz parazitů ve vzorcích 

tkáně odebraných z vnějšího okraje vředu

DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKA:: průkaz protilátek, přímý průkaz 

parazita - punktát kostní dřeně, sleziny, lymfatické 

uzliny, jater



Source: G. Eric a Edith Mason Photograph Collection, Library Congress

KUTÁNNÍ 

LEISHMANIÓZA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/JerichoButtons.jpg


VISCERÁLNÍ LEISHMANIÓZAVISCERÁLNÍ LEISHMANIÓZA

Původci: L. donovani antroponóza (kala azar)

L. infantum

 inkubační doba: týdny až měsíce

 chronické onemocnění

 teploty: nepravidelné, undulující

 splenomegalie, hepatomegalie

 KO: anemie, leukopenie, trombocytopenie

VL se nevyskytuje ve Vietnamu, 

Thajsku a Indonésii

ZDROJ: WHO



INFEKCE VYVOLANÉ

PARAZITICKÝMI 

ČERVY

1. Alimentární infekce



TASEMNICE (Cestoda)

DOSPĚLÁ STÁDIADOSPĚLÁ STÁDIA CIZOPASÍCÍ VE STŘEVĚ

Taenia solium

T. saginata

Hymenolepis diminuta

H. nana

Diphyllobothrium latum

Dipylidium caninum

LARVÁLNÍ STÁDIALARVÁLNÍ STÁDIA CIZOPASÍCÍ 

V RŮZNÝCH ORGÁNECH

Taenia solium

Echinococcus granulosus

E. multilocularis

E. oligarthrus

O. vogeli



•• původce: Taenia saginata

T. solium
• • rozšíření: kosmopolitní

• lokalizace: tenké střevo člověka

• zp. nákazy: konzumace nedostatečně 
tepelně zpracovaného hovězího nebo 
vepřového masa

KLINIKA  
•• většinou bez obtíží                            

•• jindy za 4 - 14 měsíců po 

infekci gastrointestinální obtíţe

TENIÓZA

DIAGNOSTIKA
průkaz článků nebo vajíček ve stolici

hlavička

Zdroj obrázků: http://www.cdfound.to.it



ŢIVOTNÍ CYKLUS

Infekční agens: 

cysticercus ve svalovině

MEZIHOSTITELÉ

vývoj larválních stádií

DEFINITIVNÍ HOSTITEL

vývoj dospělých tasemnic

Člověk se můţe nakazit i vajíčky T. solium 

larvální stádia se pak vyvíjejí v jeho orgánech



CYSTICERKÓZA

• původce: larvální stádia T. solium
(cysticercus cellulosae)

•• v ČR: import

• zp. infekce: nákaza vajíčky tasemnice

 CNSCNS (60%):

 oko (20%)

 podkoží

 srdce, kosterní 
svalstvo, plíce, aj.

DIAGNOSTIKA: serologie (průkaz protilátek), zobrazovací metody

Zdroj obrázku: http://www.cdfound.to.it



• původce: Hymenolepis nana (tasemnice dětská)

•• rozšíření: kosmopolitní

• životní cyklus: přímý i nepřímý 

•• definit.host.: člověk (hlavně děti), hlodavci

HYMENOLEPIÓZA

DIAGNOSTIKA

• průkaz vajíček či článků ve stolici pacienta

Zdroj obrázku: 

http://www.cdfound.to.it



•• původce: Diphyllobothrium latum (škulovec široký)

•• rozšíření: mírné pásmo, okolí velkých jezer a řek

•• způsob nákazy: konzumace nedostatečně tepelně 
zpracované rybí maso

•• životní cyklus: nepřímý

•• mezihostitelé: 1. korýši 2. ryby

•• definitivní hostitel: savci, ptáci + 3. člověk

•• lokalizace: tenké střevo

DIFYLOBOTRIÓZA



HYMENOLEPIÓZA, DIFYLOBOTRIÓZA:

DIAGNOSTIKA

• průkaz vajíček či článků ve stolici pacienta

Hymenolepis diminuta

Diphyllobothrium latum



HYDATIDÓZA (ECHINOKOKÓZA)HYDATIDÓZA (ECHINOKOKÓZA)HYDATIDÓZA (ECHINOKOKÓZA)HYDATIDÓZA (ECHINOKOKÓZA)

 původce: tasemnice druhu Echinococcus granulosus

výskyt:  kosmopolitní

celkem infikováno: 2 - 3 milióny osob

1. Forma: cystická (CE)1. Forma: cystická (CE)

KONEČNÝ HOSTITEL

MEZIHOSTITEL

hydatida lokalizace hydatid

Upraveno dle: http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Image_Library.htm

invaginovaný 
protoskolex

evaginovaný 
protoskolex

dospělá
tasemnice

vajíčko

uvolnění 
onkosféry

migrace krevním řečiš-těm 
do vnitřních orgánů

62%

20%

dospělé tasemnice malé (do 
1,5 cm délky); 
pouze 3-5 článků

Foto Miroslav Förstl, In: Förstl M: Atlas 
lékařské parazitologie



germinativní m.

laminární m.

fibrotická m.

dceřinná 

cysta

HYDATIDAHYDATIDAE. granulosusE. granulosus:: HYDATIDAHYDATIDA (LARVÁLNÍ STADIUM, METACESTOD)(LARVÁLNÍ STADIUM, METACESTOD)

tvorba 

protokolexů
endogenní 

pučení

• velmi pomalý růst (1-5 mm/rok)

• délka života:

člověk………………..aţ 53 let

p
ro

d
u

k
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p
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ra
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le

 počáteční fáze infekce vţdy asymptomatická 

inkubační doba i několik let



KLINICKÝ  OBRAZ  CE

mozek: 1%

srdce/thorax: 2%

plíce: 20%

slezina: 6%

ledviny: 2%

játra: 62%

jiné: 2%

CE: primární lokalizace cyst

kosti/svaly: 4%

•• vazba na lokalizaci cyst v určitém orgánu

•• cysty: zřetelně ohraničené útvary

•• počátek onemocnění: 

vţdy bez klinických obtíţí



původce: tasemnice druhu Echinococcus multilocularis

výskyt:  severní polokoule

HYDATIDÓZA (ECHINOKOKÓZA)HYDATIDÓZA (ECHINOKOKÓZA)HYDATIDÓZA (ECHINOKOKÓZA)HYDATIDÓZA (ECHINOKOKÓZA)

1. Forma: alveolární (AE)1. Forma: alveolární (AE)

ŢIVOTNÍ CYKLUS

DEFINITIVNÍ 

HOSTITEL

MEZIHOSTITEL



ALVEOLÁRNÍ  HYDATIDÓZA

HYDATIDA

• vývoj v játrech (99%)

• pomalý růst (mm/rok)

+ nekróza



INKUBAČNÍ DOBA 

velmi dlouhá 

(5-30 let)

centrum léze:       

nekróza

ţivý parazitţivý parazit

velikost až: 54,9 – 98,9 cm2

Foto: Prof. P.Kern, StuttgartFoto: Prof. P.Kern, Stuttgart



HYDATIDÓZA (ECHINOKOKÓZA): DIAGNOSTIKA

 ZOBRAZOVACÍ METODY (CT, MRI, ultrazvuk)

 SEROLOGIE (IHA, ELISA)

citlivost: 85-98% jaterních případů;

50-60% plicních případů

90-100% multiorgánová postižení

 KLINICKÉ PROJEVY

 ANAMNESTICKÉ ÚDAJE

 Histologie („fine needle biopsy“)



HLÍSTICE (Nematoda)

DOSPĚLÁ STÁDIA CIZOPASÍCÍ VE STŘEVĚDOSPĚLÁ STÁDIA CIZOPASÍCÍ VE STŘEVĚ

Enterobius vermicularis

Ascaris lumbricoides

Strongyloides stercoralis

Měchovci (Ancylostoma, Necator)

Filárie

Trichuris trichiura

Trichinella spiralis

LARVÁLNÍ STÁDIALARVÁLNÍ STÁDIA

Toxocara spp.



•• původce: Enterobius vermicularis (roup dětský)

•• výskyt: kosmopolitní; není vázán na niţší 

hygienický standard

• velikost dospělců: cca 1 cm

• přenos: per os

samec

samice

ENTEROBIÓZA

Ţivotní cyklus



ENTEROBIUSENTEROBIUSENTEROBIUSENTEROBIUS:: ZRÁNÍ VAJÍČEKZRÁNÍ VAJÍČEK

velmi rychlé
(2 - 4 hod po nakladení „infekceschopná 

vajíčka“)



!!! moţnost autoinfekce !!!

vajíčka s vyvinutou larvou

Zdroj: Atlas of Medical Parasitology, Autor Dottoressa Vittoria Fabbrizi



DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKADIAGNOSTIKADIAGNOSTIKA

perianální stěry !!!



průkaz vajíček

cca 5-8 týdnů p.i.

!!! vyšetření před koupáním 

nebo mytím !!!

Schüffnerova odběrová tyčinka

Vajíčka (50Vajíčka (50--60 x 2060 x 20--30 30 mm) ) na na 
lepící páscelepící pásce

Foto Miroslav Förstl In: Förstl M: Atlas lékařské parazitologie



•• původce: Ascaris lumbricoides (škrkavka dětská)

•• definit. host.: člověk

•• rozšíření: kosmopolitní (výskyt  hygiena)

•• prevalence: nízká: Evropa a severní Amerika

vysoká:střední a JV Asie; Střední a Jižní Amerika (45%); 

Afrika (někde až 95%)

ASKARIÓZA



DEFINITIVNÍ HOSTITEL

ČLOVĚK

STŘEVO: dospívání, kopulace,

produkce vajíček  50-80 dní p.i.

Ascaris lumbricoidesAscaris lumbricoides

ŢIVOTNÍ CYKLUSŢIVOTNÍ CYKLUS

STŘEVO

portální systém  

pravé srdce

PLÍCE
7-10 dní p.i.

trachea  

hrtan 

hltan 

240 x 14 m

larva

larva: 1,2-1,6 mm x 36-39 m


m

ig
ra

c
e

  &
v
ý
v
o

j

patentní perioda: cca 1 rok;                                                   samice: aţ 200 000 vajíček/den



KLINICKÉ PROJEVY

STŘEVNÍ FÁZE

 shlukování ve střevě
infarkt střevní stěny

perforace střeva

 migrace proti peristaltice střeva

do vývodů žlučových cest, pankreatu, ústní 

dutiny atd., ale i apendix

DIAGNOSTIKA

vyšetření stolice (vajíčka 50-80 dní p.i.)



•• původce: larvy 1. Toxocara canis (škrkavka psí)

2. T. cati (škrkavka kočičí)

•• přirození definitivní hostitelé: 1. pes, liška, vlk, apod.; 2. kočka

•• rozšíření: kosmopolitní

•• přenos na člověka: per os

•• klinické formy infekce člověka: larva migrans visceralis (VLM)

larva migrans ocularis (OLM)

LARVÁLNÍ TOXOKARÓZA



TOXOKARÓZATOXOKARÓZATOXOKARÓZATOXOKARÓZA

5

1 vajíčky per-os

konzumací

výrobků z    

paratenických 

hostitelů
(kuřecí či vepřová játra, 

jehněčí, apod.)

1

5

vývoj neúplný



PRŮBĚH INFEKCE U ČLOVĚKA

PLÍCEPLÍCE

JÁTRA

migrace

penetrace střeva

uvolnění larev v zažívacím traktu

VISCERÁLNÍ ORGÁNY 
(VLM)

OKO (OLM)OKO (OLM)

? CNS? CNS

patogenní agens:                   

migrující larvy



LARVÁLNÍ TOXOKARÓZA: : DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKA

VLM   VLM   dobrá

serologická odpověď

zvýšené: imunoglobuliny (IgE)      

eosinofilie
OLM
špatná serologická odpověď

• • serologické metody (sérum + ELISA IgG, WB)

•• •• zobrazovací metody                            

•• •• oční vyšetření

•• •• průkaz DNA (výhodné jen ve vybraných případech)

•• ANAMNÉZA

•• KLINIKA

•• LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ


vyšetření sklivce



TRICHINELÓZA

 původce: larvy hlístic rodu Trichinella

1972: počátek členění trichinel na více druhů, které liší 
svými hostiteli a vlastnostmi (biologickými i genetickými)

různá patogenita různých druhů pro člověka

nejvýznamnější: T. spiralis – mírné pásmo

T. nativa - Afrika

T. nelsoni - Arktida

T. britovi – mírné pásmo



Upraveno dle: http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Image_Library.htm

ŢIVOTNÍ CYKLUS



GASTROINTESTINÁLNÍ FÁZE

hemorhagické vředy

ileum, žaludek, duodenum, jejunum, tlusté střevo
(8 -10 dní p.i. vrchol zánětlivých reakcí)

inkubační doba: 5-25 dní ( 12 dní)

obtíže u 5-10% pacientů  
(průjem, nevolnost, zvracení, nucení na zvracení, břišní koliky)

KLINICKÝ OBRAZKLINICKÝ OBRAZKLINICKÝ OBRAZKLINICKÝ OBRAZ



TRICHINÓZNÍ SYNDROM

akutní svalová fáze:

 horečka (až 40oC, několik dní - týdnů)

 na trupu a končetinách

makulopapulózní exanthém

 bolesti svalů

larvy (vel.: 400-600 x 200m) ve svalových 

buňkách

těžké případy: 

 otoky v obličeji  (periorbitální edém)

 hemoragie na bulbární spojivce  i v retině

Foto Miroslav Förstl In: Förstl M: Atlas 
lékařské parazitologie

KLINICKÝ OBRAZKLINICKÝ OBRAZKLINICKÝ OBRAZKLINICKÝ OBRAZ



DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKADIAGNOSTIKADIAGNOSTIKA

 Serologie

detekce protilátek proti E/S antigenům 


Histologie (vzácně)

Foto Miroslav Förstl In: Förstl M: Atlas 
lékařské parazitologie

žlázové buňky (stychocyty)
Zdroj: Atlas of Medical Parasitology, Autor: Wanda Sokolowska-Kohler Dr. Rer.nat. Zdroj: Atlas of Medical Parasitology



MOTOLICE (Trematoda)

DOSPĚLÁ STÁDIA CIZOPASÍCÍ V  KREVNÍM KREVNÍM 

ŘEČIŠTIŘEČIŠTI

Schistosoma sp.

JÁTRAJÁTRA

Fasciola hepatica

Clonorchis sinensis

Opithorchis felineus

PLÍCEPLÍCE

Paragonimus westermanni

LARVÁLNÍ STÁDIALARVÁLNÍ STÁDIA

larvální stádia zvířecích schistosom



INFEKCE VYVOLANÉ

PARAZITICKÝMI 

ČERVY

Lékařská mikrobiologie

2. Perkutánní infekce



SCHISTOSOMÓZA (Bilharzióza)SCHISTOSOMÓZA (Bilharzióza)SCHISTOSOMÓZA (Bilharzióza)SCHISTOSOMÓZA (Bilharzióza)

•• 85% infekcí – Afrika

 z toho 20% (tj. 33 miliónů) gravidních ţen ze subsaharské oblasti                                           

 Evropa: ??? (doposud ojedinělé zprávy)

• • infikováno: 193 mil. osob 

• • ţivot v oblasti rizika nákazy: 652 mil. osob

• • vnímavost k infekci: není rozdílu ve věku a pohlaví osob

urogenitální forma: urogenitální forma: Schistosoma haematobiumSchistosoma haematobium

střevní forma: střevní forma: S. mansoniS. mansoni,skupina,skupina S. japonicumS. japonicum



Upraveno dle: Jírovec, O.: Parasitologie pro lékaře. Melantrich 1948.

ŢIVOTNÍ CYKLUS

cerkárie
volně žijící stádium aktivně vyhledávající 

kůži obratlovců

miracidium
volně žijící stádium aktivně vyhledávající 

specifické plže

MEZIHOSTITELMEZIHOSTITEL
vodní plžvodní plž

DEFINITIVNÍ HOSTITELDEFINITIVNÍ HOSTITEL

člověkčlověk

dospělé motolicedospělé motolice žijí 
trvale v krevním řečišti

vajíčkavajíčka
dle druhu vylučovaná stolicí nebo močí



kůže

transformace ve 

schistosomuly

plíce

kladení vajec

růst zrání motolic

rozsev vajíček do rozsev vajíček do 

různých orgánůrůzných orgánů

VÝVOJ CERKÁRIÍ 

PO PENETRACI DO KŮŽE OBRATLOVCE

portální

systém

lumen střeva nebo 

močového měchýře

prepatentní perioda 1- 2 měsíce p.i.

Zdroj obrázku: WHO



SCHISTOSOMÓZASCHISTOSOMÓZASCHISTOSOMÓZASCHISTOSOMÓZA

vajíčka omezená doba života (cca 

1-2 měsíce)                                                                            



ve tkáni viabilní i mrtvá vajíčka

mrtvá 

vajíčka

viabilní 

vajíčka

Vajíčka = zdroj zánětlivé reakce

délka ţivota motolic:  

aţ 35 let

Foto: Libuše Kolářová, In: Förstl M: 
Atlas lékařské parazitologie

Foto: Libuše Kolářová



cerkáriová dermatitis
subakutní pulmonální

SCHISTOSOMÓZA:SCHISTOSOMÓZA:

FÁZE INFEKCEFÁZE INFEKCE

akutní (horečka Katayama)

chronická 

Foto z archivu Radiologické kliniky FN a LFUK HK , In: 
Förstl M: Atlas lékařské parazitologie

S. mansoni , S. japonicum STŘEVNÍ STŘEVNÍ MOČOVÁS. haematobium

Zdroj: Atlas of Medical Parasitology, Autor Professor Wallace Peters



DIAGNOSTIKA

OPTIMÁLNÍ:

• průkaz vajíček 

•• stolice (1,2) nebo moč (3)

•• biopsie 

histologie (6)

roztlakový nativní preparát (4,5)

• immunodiagnostika (sérum, likvor)

• zobrazovací metody

321

S. mansoni S. japonicum

S. haematobium

Foto: 2,3,4,5,6 Libuše Kolářová, 1 Miroslav Förstl In: Förstl M: Atlas lékařské parazitologie

4

6

5



Ancylostoma duodenaleAncylostoma duodenale

Necator americanusNecator americanus

Ancylostoma duodenaleAncylostoma duodenale

Necator americanusNecator americanus

• onemocnění: nákazy měchovci
• počet infikovaných: ¼ lidské celosvětové populace

• lokalizace dospělých měchovců:

tenké střevo

• přenos: perkutánní
larvami hlístic

dospělý měchovec (délka cca 1 cm); potrava: krev

Autor: Jasper Lawrence

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Necator_Americanus_L3_x1000_12-2007.jpg


ŢIVOTNÍ CYKLUS

MIGRACE

kůţe  plíce  tenké střevo



Měchovci:Měchovci: DOSPĚLÁ STÁDIADOSPĚLÁ STÁDIAMěchovci:Měchovci: DOSPĚLÁ STÁDIADOSPĚLÁ STÁDIA

ústní kapsule

Zdroj: Atlas of Medical parasitology, Autor: Dr-. Peter W. Pappas

 ţijí v tenkém střevě

 sají krev



Ankylostomóza/nekatoróza:

SYMPTOMATIKA A PATOGENEZESYMPTOMATIKA A PATOGENEZE
Ankylostomóza/nekatoróza:

SYMPTOMATIKA A PATOGENEZESYMPTOMATIKA A PATOGENEZE

Dle fáze infekce:

• koţní fáze (larva migrans cutanea)

7-10 dní p.i. 

makulopapulózní dermatitida + svědění

vezikuly, edémy; nejčastěji na nohou

• plicní fáze (bronchitis)

• střevní fáze 

průjmy, anémie,

zánětlivé změny na sliznici střeva

Zdroj: Atlas of Medical parasitology, Autor: Pietro Caramello, MD

Zdroj: Atlas of Medical parasitology, Autor: Professor Walace Peters



Ankylostomóza/nekatoróza:Ankylostomóza/nekatoróza: DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKAAnkylostomóza/nekatoróza:Ankylostomóza/nekatoróza: DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKA

Mikroskopicky:

průkaz vajíček ve stolici

5-6 týdnů po infekci

Rychlé zrání larev, nutno 

vyšetřovat čerstvou stolici.

vajíčko (55-60 x 35-40 m)

Foto Miroslav Förstl In: Förstl M: Atlas 
lékařské parazitologie

Zdroj: Atlas of Medical parasitology

Zdroj: Atlas of Medical parasitology



Strongyloides stercoralisStrongyloides stercoralisStrongyloides stercoralisStrongyloides stercoralis (háďátko střevní)(háďátko střevní)

• onemocnění: strongyloidóza

• rozšíření: především tropy a subtropy (Brazílie, Kolumbie, JV Asie)

mírné pásmo: věznice, ústavy s péčí o mentálně 
retardované pacienty

ČR: ojediněle, většinou import

• hostitel: člověk, pes, šimpanz 

• lokalizace dospělých hlístic: 

tenké střevo

• přenos: perkutánně larvami hlístic

larva 

Zdroj: Atlas of Medical parasitology



TENKÉ STŘEVOTENKÉ STŘEVO

DOSPĚLCIDOSPĚLCI

dospívání samců a samiček (24-30 h.)


vajíčka


RHABDITOIDNÍ L.


FILARIFORMNÍ L.

penetrace kůţe

VNITŘNÍ AUTOINFEKCE

Strongyloides stercoralis

ŢIVOTNÍ CYKLUS

produkce vajíček

RHABDITOIDNÍ L

FILARIFORMNÍ L..

VNĚJŠÍ VNĚJŠÍ 

AUTOINFEKCEAUTOINFEKCE

plíce
srdce

játra
FILARIFORMNÍ L.

DEFINITIVNÍ 

HOSTITEL



SYMPTOMATIKA A PATOGENZESYMPTOMATIKA A PATOGENZESYMPTOMATIKA A PATOGENZESYMPTOMATIKA A PATOGENZE

• fáze infekce

•• pronikání larev kůží ••
migrace plícemi •• usídlení ve 
střevě

• imunitní stav
vliv imunosuprese 

autoinfekce („overhelming strongyloidosis“)

diseminace velkého mnoţství larev po celém těle, s postiţe- ním plic, 
srdce, jater, ţlučníku, střeva 

Faktory ovlivňují infekční proces:



DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKADIAGNOSTIKADIAGNOSTIKA

•• mikroskopický

průkaz larev ve stolici

cca 27 dní - 1 měsíc p.i.

• sérologie

• PCR – neprovádí se dosud v ČR

 eosinofilie, leukocytóza

v chronické fází infekce pokles hodnot

Foto Miroslav Förstl In: Förstl M: Atlas 
lékařské parazitologie

Zdroj: Atlas of Medical parasitology, Autor Pietro Caramello MD

Nativní preparát

Histologie: samička obklopená larvami



•• onemocnění: drakunkulóza

•• rozšíření: tropická Afrika, Arabský a Indický poloostrov
•• počet infikovaných: 10 miliónů/rok (140 miliónů žije v oblasti rizika nákazy)

•• způsob infekce: per os (pitím vody kontaminované buchankami)

Dracunculus medinensisDracunculus medinensisDracunculus medinensisDracunculus medinensis (vlasovec medinský)(vlasovec medinský)

ŢIVOTNÍ CYKLUS

Upraveno dle: http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Image_Library.htm



SYMPTOMATIKA A PATOGENEZESYMPTOMATIKA A PATOGENEZESYMPTOMATIKA A PATOGENEZESYMPTOMATIKA A PATOGENEZE

•• nevýrazné patologické změny

•• prodromální příznaky před vznikem kožních lézí: kopřivka, svědění,

gastrontestinální obtíže, nauzea, zvracení, průjem, dušnost

•• 60% - postižených pouze kožní léze

DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKADIAGNOSTIKADIAGNOSTIKA

•• možná zpravidla až na základě klinických

projevů spojených s vývinem kožní léze

Léčba drakunkulózy ve staré Persii



FILÁRIE

Počet infikovaných:

79 miliónů (750 miliónů ţije v oblasti rizika nákazy)

Výskyt: tropy a subtropy



•• onemocnění: wuchererióza, bancroftova filarióza
•• rozšíření: horké a tropické oblasti tropické Afriky, Jižní 

Ameriky a Asie, + ohniska v Egyptě a Maroku

•• přenos: komáři rodů Aedes, Anopheles, Culex, Mansonia

Wuchereria bancroftiWuchereria bancroftiWuchereria bancroftiWuchereria bancrofti (vlasovec mízní)(vlasovec mízní)

•• původce: brugióza, malajská filarióza 

•• rozšíření: východní a jihovýchodní Asie

•• přenos: komáři rodů Mansonia, Aedes, Anopheles

Brugia malayiBrugia malayiBrugia malayiBrugia malayi

Zdroj: Wikimedia Commons

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Anopheles_stephensi.jpeg


ŢIVOTNÍ CYKLUS

MEZIHOSTITEL

DEFINITIVNÍ 

HOSTITEL



WUCHERERIÓZA, BRUGIÓZAWUCHERERIÓZA, BRUGIÓZAWUCHERERIÓZA, BRUGIÓZAWUCHERERIÓZA, BRUGIÓZA

Patogenní agens: dospělí vlasovci sídlící v lymfatických 

uzlinách

(lymphangitis, lamphadenitis, elefantiáza)

Zdroj: Atlas of Medical parasitology,  Autor: 1,3 Professor Wallace Peters, 2 SmithKlime Beecham and WHO

1

32



Loa loaLoa loaLoa loaLoa loa

•• onemocnění: loaóza 

•• přenos: ovádi rodu Chrysops

•• patobiologie: dospělí vlasovci v podkoţí
(kalabarské - kamerunské otoky)

či  v oku

mikrofilárie v periferní krvi 

(s pochvou, velikost: 250-300 x 8-10 m)

Zdroj: www.stanford.edu
Zdroj: Atlas of Medical parasitology,  Autor: 
Dr. Marc Lontie

Zdroj: Wikimedia Commons

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Chrysops_callidus.jpg


ŢIVOTNÍ CYKLUS

MEZIHOSTITEL
DEFINITIVNÍ 

HOSTITEL



WUCHERERIÓZA, BRUGIÓZA, LOAÓZA:WUCHERERIÓZA, BRUGIÓZA, LOAÓZA: DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKAWUCHERERIÓZA, BRUGIÓZA, LOAÓZA:WUCHERERIÓZA, BRUGIÓZA, LOAÓZA: DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKA

•• mikroskopický průkaz mikrofilárií: nutné opakované 

odběry periferní krve v různých časových intervalech jednoho 

dne (možné po 6 hod.)

•• sérologie: detekce protilátek a cirkulujících antigenů 

Zdroj: CDC

mikrofilárie



Onchocerca volvulusOnchocerca volvulusOnchocerca volvulusOnchocerca volvulus

•• onemocnění: onchocerkóza

•• přenos: muchničky rodu Simulium

•• patobiologie: dospělí vlasovci v podkoţním 

vazivu a ve fasciích
Zdroj: Bayer Manual of Pest Control

onchodermatitis

Zdroj: Atlas of Medical parasitology,  Autor:  Gustavo A. Gini

onchocerkomata

Zdroj: Atlas of Medical parasitology,  Autor: Professor Wallace Peters



ONCHOPHTALMIAONCHOPHTALMIA

(říční slepota, river blindness)

důsledek:

zánětlivé změny kolem mikrofilárií

počátek infekce: světloplachost, slzení, 

otok víček, blefarospazmus Zdroj: Otis Historical Archives Nat'l Museum of Health & Medicine

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/68-4062-1_%28ATED%29.jpg
http://flickr.com/photos/99129398@N00


DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKADIAGNOSTIKADIAGNOSTIKA

„skin snip“ test

fyziologický roztok

inkubace při 37oC

Mikrofilárie

• kožní biopsie

• bez pochvy

• velikost: 254-332 x 6-8 m     


