










Parazit - (cudzopasník, príživník) – je     

organizmus žijúci na úkor  

iného organizmu. 

Parazitizmus - je jedna z foriem spolužitia  

dvoch organizmov, kde parazit žije na úkor 

iného organizmu, s ktorým je úzko viazaný 

svojim životným cyklom na kratší alebo 

dlhší čas.



o Ektoparazity sú parazity, ktoré parazitujú 

na povrchu tela hostiteľa (vši, blchy a i.).

o Endoparazity parazitujú vo vnútri tela 

hostiteľa (hlísty, pásomnice, motolice).

o Pdľa toho kde parazitujú ich delíme na: 

črevné  (tenké a hrubé črevo) 

dutinové (ústna dutina, pošva, moč. rúra)

tkanivové(žijúce v tkanivách a v orgánoch) 

krvného a lymfatického systému.



o Fylogeneticky mladšie parazity nie sú ešte 

dobre adaptované na parazitický spôsob 

života, a preto svojho hostiteľa skôr či 

neskôr usmrtia (plazmódiá, trypanozómy).

o Fylogeneticky staršie parazity nemajú 

záujem na tom, aby svojho hostiteľa 

poškodzovali natoľko, aby ho usmrtili. 

Naopak čím dlhšie je hostiteľ na žive, tým 

lepšie pre parazita (hlísty, mrle, motolice, 

pásomnice  a i.)





Askarióza je endemická geohelmintóza

s výskytom prevažne v trópoch a 

subtrópoch, i keď v našich podmienkach 

tiež nie je zriedkavá.  Pôvodcom chorenia 

je škrkavka detská Ascaris lumbricoides.



Dospelé jedince majú telo valcovité, slabo 

žltej alebo ružovej farby a po celej dĺžke 

jemne krúžkované.

 Samička meria 25 - 40 cm a telo má na   

obidvoch koncoch zúžené.

 Samček meria 15 - 30 cm a má špirálovite  

stočený zadoček s 2 spikulami.





Veľkosť vajíčok je 50-90 x 40-50 µm



Človek sa infikuje zrelými vajíčkami parazita 

s už vyvinutou larvou najčastejšie

 fekálno-orálnym prenosom,

 kontaminovanou vodou,

 kontaminovanými potravinami, zeleninou

a ovocím.





 Zdravotné ťažkosti sa pozorujú na 9 - 12

deň po infekcii a trvajú 3 - 6 dní.

Migrácia 30 – 50 lariev pľúcami spôsobuje  

u pacienta:

 horúčku až 40°C

 slabosť,  trpí nespavosťou, potením

 suchým kašľom, má pískavé dýchanie

 bolesti na prsiach

 bolesti hlavy a končatín. 



 Vyskytujú sa príznaky pneumónie a táto 

fáza choroby je označovaná ako   

pulmonálna askarióza.

Po niekoľkých dňoch sa môžu pozorovať 

alergické reakcie ako:

 žihľavka

 edém tváre

 pruritus a i.



Larvy migrujúce mozgom alebo očnicami

vyvolávajú príznaky:

 meningitídy,

 epilepsie

 retinitídy (zápal sietnice) a

 palpebrálny edém (opuch viečok).





K najčastejším príznakom pri výskyte 

škrkaviek v čreve patria: 

 bolesti v bruchu najmä v epigastriu

 poruchy trávenia, časté hlasité 

škvŕkanie v črevách

 meteorizmus

 nechutenstvo

 hnačky

 zápcha 



Pre svoj rast spotrebujú veľké množstvo 

výživných látok, čím sa podieľajú na 

vzniku energeticko-proteínovej karencie,

čo sa u detí prejavuje zaostávaním v     

raste.



Škrkavky ochudobňujú organizmus tiež o

vitamíny A a C a minerály.

Negatívne ovplyvňujú trávenie laktózy u

detí a navodzujú intoleranciu mlieka. Po

liečbe sa stav upraví.



Patologické pôsobenie škrkaviek na človeka:

Svojimi ozubenými pyskami poškodzujú

stenu tenkého čreva. Ak je stena čreva

zapálená môžu ju perforovať a preniknúť

tak do brušnej dutiny, kde vyvolajú

peritonitídu.



Väčší počet škrkaviek vytvára klbká,

ktoré môžu upchať črevo, čo sa

prejavuje kŕčovitými bolesťami brucha,

vracaním a napätím brušnej steny.







 Škrkavky môžu vniknúť do slepého

čreva a spôsobiť akútnu apendicitídu.

 Môžu tiež preniknúť aj do žlčových

ciest a pod.



 Môžu sa dostať aj späť do žalúdka

(často sú vyvrátené) a odtiaľ sa u

spiacich dostávajú do ústnej dutiny,

nosa, Eustachovej trubice, a pod.







 Niekoľko desiatok alebo stoviek

škrkaviek sa môže stať pre svojho

hostiteľa nebezpečnými a spôsobiť mu

smrť. V literatúre sa uvádza 2000 až

4000 škrkaviek zistených u jedného

pacienta.





Biliárna askarióza vzniká najčastejšie u

detí. Začína sa náhle ako intenzívna bolesť

v pravom epigastriu. Prejavuje sa vracaním

žalúdočného obsahu s prímesou žlče.

Môže vzniknúť aj žltačka. Ak prenikne do

pečene vytvorí sa absces.







Chronicko - toxické vplyvy škrkaviek na 

CNS pacienta sa prejavujú:

 choreou (nekoordinovanými pohybmi)

 hystériou (neurózou)

 delíriom (chorobným blúznením)

 epileptickými stavmi

 syndróm chronickej únavy

(Kazuistika 50 roč. pacienta)



Metabolity škrkaviek (kyselina valérová, 

akrylová a i.) vedú k celkovej alergii, ktorej

následkom sú:

 edémy

 astmatické stavy - Kazuistika 23 roč. štud.

 zápal očných spojiviek

 kožné prejavy rôznej etiológie



















Škrkavky ochudobňujú organizmus o

vitamíny A a C a minerály.

Negatívne ovplyvňujú trávenie laktózy u detí

a navodzujú intoleranciu mlieka. Po liečbe

sa stav upraví.





Predškolský vek (zdravé deti) - 3,9%

Predškolský vek (alterované deti) - 15,9%

Zamestnanci - 2,6%

Rodinní príslušníci od pozit. detí - -

Školský vek (zdravé deti) - 5,3%

Školský vek (alterované deti) - 7,9%

Zamestnanci - 6,8%

Rodinní príslušníci od pozit. detí - -



Diagnostika askariózy

Laboratórna diagnostika sa opiera o nález 

vajíčok, prípadne dospelých jedincov v 

stolici alebo pri ich odchode ústami alebo 

nosom.

Do laboratória na parazitologické 

vyšetrenie sa posielajú od pacienta 3 

vzorky stolice odobraté 3 dni po sebe 

resp. obdeň.  





 Občas sa vyskytnú infekcie len samčími

jedincami, takúto nákazu nie je možné

laboratórne diagnostikovať.

Pri prieniku lariev tkanivami je úspešný 

sérologický dôkaz protilátok.



Pri podozrení na biliárnu askariózu je

vhodné vyšetrenie ultrazvukom. Škrkavky

je dobre vidieť pečeňových abscesoch a

vo vývode pankreasu.



U nás sú dostupné len tieto dva druhy 

antihelmintík:

Terapia

Mebendazol

Albendazol



Preventívne opatrenia

 Zabrániť šíreniu vajíčok škrkaviek v 

prostredí, zaviesť prísny zákaz používania 

ľudských nekompostovaných fekálií na 

hnojenie záhrad a polí, pretože pôda takto 

hnojená zostáva kontaminovaná vajíčkami 

škrkaviek až 20 rokov. 



 Detské ihriská a pieskoviská je potrebné

chrániť pred kontamináciou vajíčkami

škrkaviek a to zamedzením voľnej

defekácii detí v blízkosti detských ihrísk a

pieskovísk.

Pri hraní detí s pieskom alebo s pôdou je

nevyhnutné zabrániť detskej geofágii

(jedaniu pôdy).



Ovocie a zeleninu je dôležité pred

konzumáciou dôkladne umývať pod

horúcou tečúcou vodou, aby sa odstránili

všetky nalepené vajíčka parazita. Ešte

prísnejšia hygiena platí ak sme v zahraničí.

Potraviny chránime pred hmyzom (muchy,

osy, šváby).



Medzi najúčinnejšie preventívne opatrenia 

na zamedzenie šírenia parazitov v populácii 

patrí zavedenie vodovodu a dôsledné 

budovanie kanalizácie nielen v mestách, 

ale aj na vidieku.



V súčasnosti, v čase zvýšených záplav v 

niektorých regiónoch na Slovensku, je 

kanalizácia viac než nevyhnutná.

Splašky, ktoré sa dostávajú do príbytkov 

ľudí v čase záplav zdravotne ohrozujú 

životy ľudí. 

Dôležité je zaviesť aj preventívne 

vyšetrenia ľudí, no najmä detí, na črevné 

parazity aspoň 2-krát do roka a to na 

jeseň a na jar.





Enterobióza je parazitóza rozšírená v

miernom pásme najmä u detí, ktoré

navštevujú kolektívne zariadenia. Jej

vyvolávateľom je mrľa detská Enterobius

vermicilaris.



Samička meria 9-12 mm, zadný koniec tela 

má kužeľovito pretiahnutý do ostrého špicu.

Samček je menší meria 3-5 mm, od samičky 

sa odlišuje špirálovite stočeným zadočkom 

s 1 spikulou.

Vajíčka majú oválny tvar a merajú               

50 x 35 µm (obr.)







Človek sa infikuje vajíčkami s úplne vyvinutou 

larvou najčastejšie

 fekálno-orálnym prenosom  

 kontaminovanou potravou a vodou

 kontaminovanými predmetmi a z prostredia tiež  

 vzduchom (vdýchnutím vajíčok z rozvíreného   

prachu).





Zdrojom nákazy pre človeka je človek. 

Inkubačná doba je priemerne 14 dní.

Ochorenie sa prejavuje gastrointestinálnymi 

ťažkosťami.

bolesťou brucha, žalúdka, nauzeou, 

vracaním, nechutenstvom, chudnutím, 

hnačkami a svrbením v mieste konečníka .

Pri škriabaní sa v perianálnej oblasti môže 

vzniknúť sekundárne ekzém.



 Infikované deti sú bledé a majú kruhy pod

očami. Pozorujú sa aj psychické zmeny a

nočné pomočovanie enuresis nocturna.

 Mrle počas migrácie môžu prenikať

spätne do žalúdka, úst a nosa.



 Pri migrácii z perianálneho priestoru sa

môžu dostať tiež do uretry, prípadne až do

obličkovej panvičky.

(Kazuistika – prípad 3 roč. chlapca)

 U dievčat môžu preniknúť do pošvy ďalej

do maternice, vajíčkovodov a vaječníkov.

Prípadne sa môžu dostať až do brušnej

dutiny.

(Kazuistika – prípad 54 roč. pacientky).



Enterobióza je typickou helmintózou

špecificky viazanou na uzavreté detské

kolektívy. Nepostihuje však len deti v týchto

kolektívoch, ale aj dospelých (zamestnanci

zariadení). Z týchto kolektívnych zariadení

sa cestou infikovaných osôb šíri nákaza

ďalej do rodinných kolektívov a naopak.





Predškolský vek (zdravé deti) - 11,4%

Predškolský vek (alterované deti) - 4,9%

Zamestnanci - 6,6%

Rodinní príslušníci od pozit. detí - 5,7%

Školský vek (zdravé deti) - 19,3%

Školský vek (alterované deti) - 10,2%

Zamestnanci - 5,1%

Rodinní príslušníci od pozit. detí - 20,9%



Diagnostika                 

Laboratórna diagnostika sa opiera o nález

vajíčok resp. samičiek v perianálnych

odtlačkoch.

Do laboratória sa na vyšetrenie posielajú

od pacienta 3 perianálne odtlačky,

odobraté 3 dni po sebe, resp. obdeň.



Vyšetrenie na enterobiózu sa robí

Graham – Brumptovou metódou





Terapia

U nás sú dostupné len tieto dva druhy 

antihelmintík, ktoré pri liečbe enterobiózy 

dávajú dobré výsledky.

Mebendazol  

Albendazol 



 Predovšetkým je nutné liečiť všetkých

členov kolektívu naraz. To sa týka

školských kolektívov a rodín! Zároveň je

potrebné zaviesť preventívne opatrenia.





Giardióza je endemická protozoonóza, 

ktorá sa vyskytuje kozmopolitne. 

Prejavuje sa rozličnými patologickými 

príznakmi  v gastrointestinálnom trakte. 

Vyvoláva ju bičíkovec  Giardia intestinalis

(syn. Lamblia intestinalis, Giardia lamblia).



Giardia intestinalis vytvára 2 životné formy

trofozoit veľkosti  9-21x5-15 µm

cystu veľkosti  8-14x6-10 µm.



Človek sa infikuje zrelými 4 jadrovými 

cystami prvoka najčastejšie -

 fekálno orálnou cestou,

 kontaminovanými potravinami, zeleninou, 

 ovocím a kontaminovanú vodu. 

Infekčná dávka pre človeka je 10 cýst (obr.).  





Prepatentná doba je 6 – 21 dní.

Giardie často v obrovskom množstve

pokrývajú povrch duodena a jejuna.



U mimoriadne silných infekcií sliznica je

podráždená, zapálená a zvyšuje sekrečnú

činnosť predovšetkým v intervilárnych

priestoroch a Lieberkühnových kryptách.





 Podráždenie sliznice parazitmi vyvoláva

tvorbu hlienu a vlastnou príčinou

poškodenia črevného epitelu je upchatie

krýpt hlienovými zátkami.

 Môže dôjsť aj k perforácii sliznice a k

utvoreniu sekundárneho vredu.



Pre giardiózu je charakteristická porucha

v rezorpcii tukov. Prejavuje sa nadbytkom

tuku v stolici (steatorrhea), dôsledkom

čoho môže byť nedostatočný prísun

vitamínov rozpustných v tukoch do

organizmu.



Giardia spôsobuje aj anémiu, pretože

organizmu odoberá železo a vitamín B 12.



Ochorenie sa prejavuje

bolesťami brucha,

nafukovaním,

páchnucimi hnačkami,

striedajúcimi sa so zápchou.

V stolici je prítomné množstvo hlienu,

tuku, má lesklý vzhľad.

Krv sa v stolici nevyskytuje!



Pri tráviacich ťažkostiach prevažuje

 hypoacidita

 pálenie záhy 

 vracanie. 

 Môže sa objaviť teplota a tiež urtikária.

 (Kazuistika 4- ročného chlapčeka)



Ochorenie u pacienta prebieha v 3

štádiách:

akútnym štádiom

 spenenými, zapáchajúcimi hnačkami

 nechutenstvom                                                                                               

 vracaním

 teplotou



Tento stav trvá 3  - 4 dni, maximálne 10 

dní. V tomto štádiu ochorenia sa zvyčajne 

giardióza nezistí lebo lekár nariadi u 

chorého len bakteriologické vyšetrenie a 

na parazitologické vyšetrenie sa obyčajne 

zabúda.



Ak sa giardióza v tomto štádiu nezistí 

po čase prechádza do  ďalšieho štádia



subakútneho až chronického

 tlakové bolesti brucha,

 opakované hnačky,

 kŕče v epigastriu,

 nechutenstvo,

 nauzea a

 prejavy pripomínajúce cholecystitídu.



Neskôr príznaky ustúpia a nastane akoby 

spontánne vyliečenie pacienta. Toto 

štádium môže trvať 20 - 40 dní, ale aj viac a 

potom prechádza do           

asymptomatického štádia, 

v ktorom sa chorí stáva nosičom cýst. 



Zdrojom nákazy pre človeka nie je len 

samotný človek, ale ako sa zistilo v 

poslednom čase aj domáce a divo žijúce 

zvieratá (pes, mačka, ovca, hlodavce, 

bobor a i), čo potvrdzuje, že existuje aj 

prenos zo zvierat na človeka.





• Predškolský vek (zdravé deti) - 9,9%

• Predškolský vek (alterované deti) - 14,6%

• Zamestnanci - 5,3%

• Rodinní príslušníci od pozit. detí - 4,7%

• Školský vek (zdravé deti) - 8,4%

• Školský vek (alterované deti) - 16,5%

• Zamestnanci - 6,8%

• Rodinní príslušníci od pozit. detí - 3,0%



Diagnostika giardiózy

Laboratórna diagnostika sa opiera o nález

cýst alebo trofozoitov v stolici.

Do laboratória sa od pacienta posielajú na

vyšetrenie 3 vzorky stolice odobraté 3 dni

po sebe, resp. obdeň.





Pomocné parazitologické vyšetrenie,

ktoré sa robí len ojedinele je odber

duodénovej šťavy.



Pokiaľ má pacient vodnaté hnačky v

stolici nenachádzame cysty, len

trofozoity.



Terapia

 Metronidazol

 Albendazol pre deti od 2 do 12 rokov



Preventívne opatrenia 

smerujú predovšetkým k osobnej hygiene,

najmä k dodržiavaniu hygienických

návykov u detí.

Deťom bránime v geofágii, koprofágii a

maznaním sa so zvieratami.



Potraviny chránime pred hmyzom (muchy,

šváby a i), ktorý môže prenášať cysty na

svojom tele.

Vodné zdroje chránime pred fekálnym

znečistením. Vodu nepijeme z pochybných

otvorených zdrojov (studne, pramene a

pod.)

Koreňovú zeleninu, šaláty, uhorky,

reďkovky, kaleráby a jahody nehnojíme

nekompostovanými fekáliami.














