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Základní pojmyZákladní pojmy

•• Parazit (x parazitický organismus)Parazit (x parazitický organismus)
•• FekálněFekálně--orální transportorální transport
•• ProtozoaProtozoa
•• Helminti (Helminti (geohelmintigeohelminti))
•• ZoonózyZoonózy
•• Voda: odpadní, surová, upravená, pitnáVoda: odpadní, surová, upravená, pitná



Jednobuněční parazitiJednobuněční paraziti



Střevní améby a bičíkovciStřevní améby a bičíkovci

nepatogennnepatogenníí
čči mi míírnrněě
patogennpatogenníí

vzvzáácnýcnýrrůůznznáácysty, cysty, 
trofozoititrofozoiti

daldalšíší „„ststřřevnevníí
bibiččííkovcikovci““

vzvzáácncnéé, , 
prprůůjmyjmy

zoonzoonóóza za 
(prase)(prase)

vysokvysokáácystycystyChilomastix mesniliChilomastix mesnili

giardigiardióózaza
(pr(průůjmy)jmy)

kosmopolitnkosmopolitníí
ččáást. zoonst. zoonóózaza

vysokvysokáácystycysty
Giardia intestinalisGiardia intestinalis

nepatogennnepatogennííkosmopolitnkosmopolitníínníízkzkáácystycystydaldalšíší „„ststřřevnevníí
amaméébyby““

dysenterie, dysenterie, 
jaternjaterníí
amaméébbóózaza

ččastastěějjšíší
vv tropech a tropech a 
subtropechsubtropech

nníízkzkáácystycystyEntamoeba Entamoeba 
histolyticahistolytica

onemocnonemocněěnníívýskytvýskytodolnostodolnost
ststáádia dia 
zz vodyvodyparazitparazit



Amébóza Amébóza –– amoebiasisamoebiasis

Původce:Původce:
Entamoeba histolyticaEntamoeba histolytica



Onemocnění:Onemocnění:

500 mil. lidí infikováno 500 mil. lidí infikováno 
40 mil. onemocní 40 mil. onemocní 
4040--100 tisíc umírá100 tisíc umírá

Amébová Amébová dysentériedysentérie

Ulcerace střevaUlcerace střeva

Amébová hepatitisAmébová hepatitis

AmébomAmébom

DisseminaceDisseminace (mozek, plíce)(mozek, plíce)



u člověka 7 druhů:u člověka 7 druhů:
Entamoeba histolyticaEntamoeba histolytica, E. dispar, E. hartmanni, E. , E. dispar, E. hartmanni, E. 
poleckipolecki

E. coli.E. coli.

Endolimax nanaEndolimax nana

Iodamoeba Iodamoeba bütschliibütschlii

((Dientamoeba fragilisDientamoeba fragilis))

Střevní amébyStřevní améby



Giardia intestinalisGiardia intestinalis



Onemocnění:Onemocnění:

Nejčastější nevirové průjmové Nejčastější nevirové průjmové 
onemocněníonemocnění
symptomatická symptomatická girdiózagirdióza u 200 u 200 
mil. lidí v Asii, Africe a mil. lidí v Asii, Africe a 
Latinské Americe Latinské Americe 

symptomy asi u 10% symptomy asi u 10% 
nakaženýchnakažených
Prevalence: v posledních 20 Prevalence: v posledních 20 
letech výrazný poklesletech výrazný pokles

Akutní giardióza: průjem, Akutní giardióza: průjem, 
mastný vzhled, bez krve,mastný vzhled, bez krve,
pocit slabosti, křeče, zvracenípocit slabosti, křeče, zvracení
malabsorpcemalabsorpce



Detekce ve vodách:

Fluorescenční metody

Detekce koproantigenů
(ELISA)



Chilomastix mesniliChilomastix mesnili

Původce průjmových onemocnění prasat a člověkaPůvodce průjmových onemocnění prasat a člověka



Retortamonas intestinalisRetortamonas intestinalis

Enteromonas hominisEnteromonas hominis

Pentatrichomonas hominisPentatrichomonas hominis

Dientamoeba fragilisDientamoeba fragilis

Nepatogenní střevní bičíkovciNepatogenní střevní bičíkovci



AlveolataAlveolata ((CiliataCiliata, Apicomplexa), Apicomplexa)

prprůůjmy, jmy, 
oportunnoportunníí

mmáálo poznanýlo poznanývysokvysokááoocystyoocystyCyclospora Cyclospora 
cayetanensiscayetanensis

prprůůjmy, jmy, 
oportunnoportunníí

vzvzáácncněějjšíší, , 
zoonzoonóózyzy

vysokvysokáá, u , u 
žžaludealudeččnníích ch 
nníízkzkáá

oocystyoocystydaldalšíší druhy druhy 
kryptosporidikryptosporidiíí

kryptosporidikryptosporidióóza za 
(pr(průůjmy, jmy, 
oportunnoportunníí))

kosmopolitnkosmopolitníí,,
zoonzoonóózaza

mmáálo poznanýlo poznaný

vysokvysokááoocystyoocystyCryptosporidium Cryptosporidium 
parvumparvum
Cryptosporidium Cryptosporidium 
hominishominis

prprůůjmy, jmy, 
oportunnoportunníí

vzvzáácnýcnývysokvysokááoocystyoocystyIsospora belliIsospora belli

prprůůjmy, vjmy, vřředyedyzoonzoonóóza za 
(prase)(prase)

nníízkzkáácystycystyBalantidium coliBalantidium coli

onemocnonemocněěnníívýskytvýskytodolnostodolnost
ststáádia dia 
zz vodyvodyparazitparazit



Balantidium coli



Zoonóza.    Zoonóza.    
Ulcerace kolonu s Ulcerace kolonu s 
infiltrací lymfocytů a infiltrací lymfocytů a 
polymorfonukleárníchpolymorfonukleárních
leukocytůleukocytů
sekundární bakteriální sekundární bakteriální 
infekce, infekce, haemorhagiehaemorhagie
perforace tlustého a perforace tlustého a 
slepého střevaslepého střeva
vzácně infekce jater, vzácně infekce jater, 
plic, plic, vaginyvaginy, dělohy a , dělohy a 
močového měchýřemočového měchýře

Balantidium coli



Isospora belliIsospora belli

kosmopolitní, kosmopolitní, 
monoxennímonoxenní -- člověkčlověk

horní částhorní část
tenkého střevatenkého střeva

nekrvavé průjmynekrvavé průjmy



10 µm



Cryptosporidium parvumCryptosporidium parvum



Cryptosporidium hominisCryptosporidium hominis



10 µm



Riziko pro člověkaRiziko pro člověka

C. hominis – vysoké (voda)
C. parvum G2 – nejčastější
C. meleagridis – vzácné
C. felis
C. suis
C. canis
C. muris 
C. andersoni

předevšímpředevším

imunodeficitníimunodeficitní



419 000 
pacientů

vodnatý 
průjem

1993

dosud největší 
epidemie 
kryptosporidiózy



Cyclospora 
cayetanensis

vodnatý průjem, vodnatý průjem, 
během týdnů během týdnů 
vymizívymizí

při AIDS při AIDS 
chronický chronický 
průběhprůběh



10 µm

Cyclospora cayetanensis



oportunnoportunníívzvzáácný,cný,
mmáálo lo 
poznanýpoznaný

vysokvysokáásporysporydaldalšíší druhy druhy 
mikrosporidimikrosporidiíí

prprůůjmy, jmy, 
oportunnoportunníí

zoonzoonóózazavysokvysokáásporysporyEncephalitozoon Encephalitozoon 
intestinalisintestinalis

prprůůjmy, jmy, 
oportunnoportunníí

zoonzoonóóza za 
(prase)(prase)

vysokvysokáásporysporyEnterocytozoon Enterocytozoon 
bieneusibieneusi

onemocnonemocněěnníívýskytvýskytodolnostodolnost
ststáádia dia 
zz vodyvodyparazitparazit

MikrosporidieMikrosporidie



Schéma spory mikrosporidiíSchéma spory mikrosporidií
proteinová  
exospora

chitinová 
endospora

jádro

polaroplast

vakuola

sporoplasma

polární 
trubice

kotevní disk



Encephalitozoon Encephalitozoon 
intestinalisintestinalis

Enterocytozoon Enterocytozoon 
bieneusibieneusi



hhoossttiitteelléé  pprreeddiilleekkččnníí  
llookkaalliizzaaccee  

kklliinniicckkéé  
pprroojjeevvyy  

ččlloovvěěkk::  HHIIVV++      
oojjeeddiinněěllee  HHIIVV--
pprraassee  
  

ssttřřeevvnníí  
sslliizznniiccee  
((oojjeeddiinněěllee  
eexxttrraaiinntteessttiinnáállnníí))  

ddiiaarrrrhhooeeaa,,  
((cchhoolleeccyyssttiittiiss,,  
bbrroonncchhiittiiss,,  
ssiinnuussiittiiss,,  rrhhiinniittiiss))  

 

 

Enterocytozoon bieneusi



Encephalitozoon intestinalisEncephalitozoon intestinalis

hhoossttiitteelléé  pprreeddiilleekkččnníí  
llookkaalliizzaaccee  

kklliinniicckkéé  
pprroojjeevvyy  

ččlloovvěěkk::  HHIIVV++  
    rrůůzznníí  ssaavvccii                 

ssttřřeevvnníí  
sslliizznniiccee  
ddiisseemmiinnaaccee::  
ppllííccee,,  lleeddvviinnyy  

ddiiaarrrrhhooeeaa,,  
nneepphhrriittiiss,,  
cchhoolleeccyyssttiittiiss,,  
ppnneeuummoonniiaa  

 

 



Přehled mikrosporidií nalezených u člověkaPřehled mikrosporidií nalezených u člověka

rohovka okarohovka oka
rohovka okarohovka oka

africanumafricanum
ceylonensisceylonensis

MicrosporidiumMicrosporidiumnejisté řazenínejisté řazení

rohovka okarohovka oka
svalysvaly
plíce, srdce, játra, střevo...plíce, srdce, játra, střevo...
rohovka okarohovka oka

ocularumocularum
vesicularumvesicularum
connoriconnori
corneaecorneae

NosemaNosema
BrachiolaBrachiola

VittaformaVittaforma

NosematidaeNosematidae

střevostřevobieneusibieneusiEnterocytozoonEnterocytozoonEnterocytozoonidaeEnterocytozoonidae

mozek, játra, ledviny, atd.mozek, játra, ledviny, atd.
oko, plíce, ledvinyoko, plíce, ledviny
střevo, plíce, ledvinystřevo, plíce, ledviny

cuniculicuniculi
hellemhellem
intestinalisintestinalis

EncephalitozoonEncephalitozoonEncephalitozoonidaeEncephalitozoonidae

svalysvaly
mozek, srdce, ledviny, játramozek, srdce, ledviny, játra
svalysvaly

hominishominis
antropophteraantropophtera

TrachipleistophoraTrachipleistophora

PleistophoraPleistophora

PleistophoridaePleistophoridae

lokalizacelokalizacedruhdruhrodrodččeleďeleď



Diagnostika mikrosporidiíDiagnostika mikrosporidií
ØØelektronová mikroskopieelektronová mikroskopie
ØØhistologické vyšetření (histologické vyšetření (chromotropchromotrop, , 

stříbření)stříbření)
ØØbarvení optickými bělidly (Calcofluor, barvení optickými bělidly (Calcofluor, 

Uvitex)Uvitex)
ØØbarvení dle Webera (barvení dle Webera (chromotropchromotrop)                         )                         
či Van či Van GoolaGoola (modifikace (modifikace GramaGrama, , 
GiemsyGiemsy))
ØØznačené značené polypoly-- či či monoklonálnímonoklonální protilátky protilátky 
ØØserologieserologie (ELISA, IFAT)(ELISA, IFAT)
ØØmolekulární metody (PCR)molekulární metody (PCR)
ØØkultivace na TK   kultivace na TK   



GAE ++GAE ++
keratitiskeratitis

tepelntepelnéé
znezneččiiššttěěnníí

vysokvysokáá
(cysty)(cysty)

cysty, cysty, 
trofozoititrofozoiti

AcanthamoebaAcanthamoeba
spp. spp. 

PAM +PAM +
oportunnoportunníí ??

tepelntepelnéé
znezneččiiššttěěnníí

vysokvysokáá
(cysty)(cysty)

cysty, cysty, 
trofozoititrofozoiti

NaegleriaNaegleria fowlerifowleri

onemocnonemocněěnníívýskytvýskytodolnostodolnost
ststáádia dia 
zz vodyvodyparazitparazit

AmfizoickéAmfizoické amébyaméby





NaegleriaNaegleria

PrimPrimárníární AmAmébováébová
MeningoenceMeningoencefalitidafalitida PAMPAM
ThermoThermofilnífilní (často (často 
chlchlórrezistentníórrezistentní) améby ) améby 
penetrpenetrují nosní sliznicí ují nosní sliznicí aa
pokračují kolem pokračují kolem axonuaxonu nervusnervus
olfactorolfactoriusius přespřes lamina lamina 
cribriformiscribriformis do mozkudo mozku
fagocytóza fagocytóza gliovýchgliových buněkbuněk



AcanthamoebaAcanthamoeba

Branou vstupu snad dýchací trakt, oko, kůže 
Do CNS pravděpodobně hematogenně
Infekce imunosuprimovaných či debilních 
jedinců
Bolesti hlavy, zvýšené teploty, změny 
osobnosti 
Kóma a smrt po týdnech či měsících
Améby v mozkomíšním moku dosud 
nedetegovány
cysty a trofozoity v histologickém materiálu
Dosud nedokumentováno vyléčení člověka



AmfizoickéAmfizoické améby améby -- přenos patogenních bakteriípřenos patogenních bakterií

V V trofozoitechtrofozoitech i cystách i cystách acanthamoebacanthamoeb LegionellaLegionella
pneumophilapneumophila: původce pneumonie: původce pneumonie
legionelylegionely se množí v cytoplasmě améb případně makrofágůse množí v cytoplasmě améb případně makrofágů

Aerosol v klimatizačních zařízeníchAerosol v klimatizačních zařízeních
teplovodní potrubíteplovodní potrubí
závažné v nemocnicích u závažné v nemocnicích u imunosuprimovanýchimunosuprimovaných pacientůpacientů

Únik při desinfekciÚnik při desinfekci



ttééninióóza za 
(m(míírnrnáá),),
cysticerkcysticerkóóza za 
(z(záávavažžnnáá))

kosmopolitnkosmopolitníí
v Evropv Evropěě
vzvzáácncnáá

nníízkzkáávajvajííččkakaTaeniaTaenia soliumsolium

ttééninióózaza
(m(míírnrnáá))

kosmopolitnkosmopolitníínníízkzkáávajvajííččkakaTaeniaTaenia saginatasaginata

hymenolepihymenolepióózaza
(m(míírnrnáá))

mméénněě ččastýastýnníízkzkáávajvajííččkakaHymenolepis nanaHymenolepis nana
H. diminutaH. diminuta

onemocnonemocněěnníívýskytvýskyt
odolnostodolnost

ststáádia zdia z
vodyvody

parazitparazit
TasemniceTasemnice



Hymenolepis 



Hymenolepis nanaHymenolepis nana Hymenolepis diminutaHymenolepis diminuta





TaeniaTaenia soliumsolium
TaeniaTaenia saginatasaginata

Podle vajíček nelze rozlišit!Podle vajíček nelze rozlišit!

TaeniaTaenia soliumsolium



trichurtrichuróózaza
(v(věěttššinou minou míírnrnáá))

zejmzejmééna subtropy, na subtropy, 
tropytropy

vysokvysokáávajvajííččkakaTrichuris trichiuraTrichuris trichiura

strongyloidstrongyloidóózaza
(n(něěkdy zkdy záávavažžnnáá))subtropy, tropysubtropy, tropynníízkzkáálarvylarvyStrongyloides stercoralisStrongyloides stercoralis

ankylostomankylostomóózaza
(n(něěkdy zkdy záávavažžnnáá))subtropy, tropysubtropy, tropynníízkzkáá

vajvajííččka, ka, 
larvylarvy

mměěchovci (chovci (Ancylostoma Ancylostoma 
duodenale, Necator duodenale, Necator 
americanusamericanus))

larva migranslarva migrans
(n(něěkdy zkdy záávavažžnnáá))

zoonzoonóóza (psi, za (psi, 
kokoččky)ky)

vysokvysokáávajvajííččkakaToxocara Toxocara sppspp..

askariaskarióózaza
(st(střřednedněě ttěžěžkkáá))

kosmopolitnkosmopolitníí
ččastýastý

vysokvysokáávajvajííččkakaAscaris lumbricoidesAscaris lumbricoides

enterobienterobióózaza
(m(míírnrnáá))

kosmopolitnkosmopolitníí
velmi velmi ččastýastý

ststřřednedníívajvajííččkakaEnterobius vermicularisEnterobius vermicularis

onemocnonemocněěnníívýskytvýskytodolnostodolnostststáádia dia 
zz vodyvodyparazitparazit

HlísticeHlístice



ŠŠkrkavka (krkavka (Ascaris lumbricoidesAscaris lumbricoides))



50 µm



Toxocara canis

Toxascaris spp.



50 µm

1 mm



TenkohlavecTenkohlavec

Trichuris Trichuris 
trichiuratrichiura

Mechanické působení a Mechanické působení a 
lytické enzymylytické enzymy

ProfuzníProfuzní krvavé průjmy krvavé průjmy 
ProlapsProlaps rektarekta
anémieanémie





Diagnostika parazitů ve vodáchDiagnostika parazitů ve vodách

•• FiltraceFiltrace
•• Modifikace Modifikace koprologickýchkoprologických koncentračních koncentračních 

metodmetod
•• Použití značených protilátekPoužití značených protilátek
•• Molekulární diagnostikaMolekulární diagnostika
•• Stanovení životaschopnosti (barvení, Stanovení životaschopnosti (barvení, 

kultivace, pokus na zvířeti)kultivace, pokus na zvířeti)


