
PARAZITY 



Parazity
• určitú časť svojho života (prípadne celý život) cudzopasia:

- na povrchu tela (ektoparazity) 

- vo vnútri tela (endoparazity) hostiteľa

V užšom zmysle slova :

cudzopasné prvoky, helminty a článkonožce



Prvoky - Protozoa

• jednobunkové 
• mikroskopických rozmerov, 
• pravé jadro (eukaryotické bunky)
• Jediná bunka, ktorá predstavuje celé ich telo je 

štrukturálne a fyziologicky vybavená tak, aby 
mohla vykonávať zložité životné funkcie, 
umožňujúce samostatnú existenciu. 

• rôzny tvar, veľkosť a morfologické detaily 
bunkových štruktúr. Podľa týchto znakov sa triedia 
do tried, radov, čeľadí, rodov, druhov. 

• voľne žijúce vo vode, v pôde
• medicínsky významné prvoky: 

- meňavky, bičíkovce, ciliata,  sporozoa.



Meňavky (améby)

• aktívne pohyblivé štádium – trofozoit

• V priebehu vývoja sa môžu meniť na okrúhle 
viacjadrové cysty, ktoré sú odolné voči vonkajším 
vplyvom. 

• Menia tvar tela, vytvárajú panôžky – pseudopódie
– v smere pohybu (améboidný pohyb)

• U človeka : Entamoeba histolitica, Naegleria
fowleri, Acanthamoeba sp., Balamuthia
mandrillaris, Sappinia diploidea.



Bičíkovce (flagellata)

• pohybujú sa pomocou bičíkov a undulujúcej membrány
• Trofozoit môže mať viac jadier a počas vývoja sa mení 

na cystu odolnú voči vonkajším vplyvom. Živia sa 
osmoticky. 

• U človeka : 
• Giardia intestinalis, Chilomastix mesnili, Trichomonas

hominis, Trichomonas tenax, Trichomonas vaginalis, 
Leishmania tropica, Leishmania brasiliensis, 
Leishmania major, Leishmania mexicana, Leishmania
aethopica, Leishmania donovani , Trypanosoma cruzi, 
Trypanosoma gambiense, Trypanosoma rhodesiense, 
Trypanosoma rangeli



Nálevníky (ciliata)

• jednobunkové organizmy, 

• v sladkých vodách

• Na povrchu tela je pružná blana – pelikula

• Telo je pokryté radom bŕv (cílií), ktoré slúžia na 
pohyb, ale i priháňanie potravy

• Balantidium coli



Apicomplexa – výtrusovce (sporozoa)

• charakteristické organelami, tvoriacimi typický 
apikálny komplex, ktorý má úlohu pri vnikaní 
parazita do hostiteľských buniek. 

• vývojový cyklus - striedajú sa v ňom nepohlavné 
(schizogónia, merogónia) a pohlavné (gamogónia, 
sporogónia) generácie 

• odohráva sa minimálne v dvoch hostiteľoch: vo 
finálnom hostiteľovi (prebieha v ňom sexuálna 
reprodukcia) a v medzihostiteľovi (prebieha v 
ňom nepohlavný reprodukčný cyklus).

• Plasmodium, Toxoplasma



ČERVY (HELMINTHES)

• viacbunkové 
• s vyvinutou tráviacou, nervovou, 

exkretorickou a reprodukčnou 
sústavou. 

• Lekársky významné sú podkmene a 
triedy:

• Oblé červy (NEMATHELMINTHES)
• Ploché červy (PLATHELMINTHES)

Motolice (trematoda)
Pásomnice (cestoda)



Motolice (trematoda)
• ploché červy :

• Črevné, krvné

• pečeňové (Fasciola, Clonorchis)

• pľúcne (Paragonimus westermanii)

• zložitý biologický cyklus 

• prísavky

• primitívna tráviacu, nervovú aj exkretorickú sústavu

• hermafrodity



Pásomnice (cestoda)
• vývin je nepriamy - strieda sa jeden alebo dvaja medzihostitelia. 
• Dospelé červy - parazitujú spravidla v čreve
• larvy v rôznych orgánoch medzihostiteľov
• ploché, článkované telo rozdelené na: hlavičku - scolex, nesegmentovaný krčok a telo – strobila, ktoré je rozčlenené na články – proglotidy
• od niekoľko centimetrov až do niekoľko metrov
• Potravu prijímajú absorpciou celým telom, nemajú tráviacu sústavu. 
• Až na niekoľko výnimiek sú hermafrodity, v každom článku je najmenej jedna kompletná sústava samčích a samičích pohlavných orgánov so samostatnými 

vývodmi
• Vajíčka sa nachádzajú v koncových článkoch (tzv. gravidné proglotidy), ktoré sú celé vylučované so stolicou do prostredia
• Preto sa samotné vajíčka v čerstvej stolici nenachádzajú



Oblé červy (NEMATHELMINTHES) 

• s valcovitým, nečlánkovaným telom, voľne (pôda, sladká a slaná voda) alebo ako parazity rastlín a živočíchov

• telová dutina sa nazýva pseudocél (koncentrujú sa tu odpadové látky z metabolizmu

• Kutikula zabezpečuje ochranu pred vonkajšími vplyvmi, pri raste sa zvlieka, v prednej časti tela vyrastajú štetiny –
zmyslový aparát tela

• ústny otvor (cicavý orgán), črevo končí análnym otvorom

• Dýchajú celým povrchom tela, mnohé dýchajú anaeróbne (kyslík získavajú rozkladom sacharidom z potravy –
endoparazity)

• Nemajú cievnu sústavu, nervová sústava je pásová gangliová

• Rozmnožovacia sústava – sú to gonochoristy, charakteristický je pohlavný dimorfizmus (samice sú väčšie ako samce), 

• vývin je nepriamy prostredníctvom larvy

• črevné nematoda a tkanivové nematoda



Laboratórna diagnostika parazitóz

• Metódy priameho dôkazu sú zamerané na dôkaz parazitov alebo 
ich vývinových štádií vo vyšetrovanej vzorke, ktorou je najčastejšie 
stolica, moč, krv, spútum, duodenálna šťava, punktáty a vzorky 
tkanív. Na vyšetrenie sa používajú metódy: 

• 1. Mikroskopické (svetelná mikroskopia s technikami fázoveho
kontrastu, tmavého 

• poľa, fluorescenčné techniky, elektrónmikroskopické techniky a 
pod.). 

• 2. Kultivačné (črevné prvoky, trichomonády, voľne žijúce meňavky, 
larvy helmintov). 

• 3. Metódy na dôkaz antigénov (imunofluorescenčné a 
imunoenzýmové techniky). 

• 4. Molekulárno-biologické metódy dôkazu DNK alebo RNK parazita 
(PCR).



Laboratórna diagnostika parazitóz

• Metódy nepriameho dôkazu majú uplatnenie v diagnostike 
tkanivových parazitóz. 

• dôkaz špecifických protilátok IgG, IgM, IgA a IgE v sére a v telových 
tekutinách rôznymi metódami. (ELISA, aglutinačné metódy, techniky 
imunoblotu komplementu, hemaglutinačné testy a podobne

• U nás - na diagnostiku toxoplazmózy, extraintestinálnej amebózy, 
larválnej toxokarózy, echinokokózy, cysterkózy, trichinelózy. 

• Vyšetrenie sérových protilátok môže aj u pacientov s preukázanou 
infekciou poskytovať mylné výsledky. 

• prípady, kedy helmint postihne oko alebo centrálny nervový systém. 
• V takých prípadoch je potrebné vyšetriť okrem séra paralelne aj 

očnú tekutinu, sklovec alebo mozgovomiešny mok s cieľom dokázať 
intratekálnu alebo intraokulárnu tvorbu protilátok. 



Liečba parazitárnych nákaz 

• Antiparazitárne lieky sa podľa spektra účinku delia na antiprotozoárne, ktoré pôsobia na prvoky a 
antihelmintické, pôsobiace na červy. Podľa zloženia ide o prírodne liečivá a chemoterapeutiká. 
Prírodne sú rastlinného pôvodu, väčšinou sú menej účinné a majú viac vedľajších účinkov. Špecifická 
liečba (imunizácia vakcínami pripravenými z tiel parazitov alebo liečba sérami zvierat infikovaných 
určitým parazitom) sa v parazitológii uplatňuje zriedkavo. V terapii niektorých protozoárnych nákaz 
sa osvedčuje aplikácia antibiotík (napr. spiramycín, klindamycín, doxycyklín). Na liečbu globálne 
rozšírených parazitóz, vyskytujúcich sa aj na Slovensku, sa používaju: 

• 1. pri protozoózach
• metronidazol
• ornidazol
• tinidazol – pri zlyhaní liečby metronidazolom alebo ornidazolom
• pyrimetamin
• spiramycín - pri toxoplazmóze (pri očnej forme je indikovaný klindamycín a kortikosteroidy. 182 

• 2. pri helmintózach
• mebendazol
• albendazol
• Pri obidvoch uvedených antiparazitikách, ako aj pri dlhodobejšej liečbe protozoóz je potrebné 

kontrolovať pečeňové enzýmy a krvný obraz. 



Medicínsky významné parazity 
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