
 

Parazitológia -
protozoológia (prvoky)

helmintológia(červy)

entomológia(hmyz)

• Laboratórna diagnostika: - úvod, životný cyklus parazitov a 

pojmy, materiál na parazitologické vyšetrenie

• Prvoky - Protozoa - črevné,pohlavné, močové parazitózy, 

krvné a tkanivové parazitózy

• Červy - Helminty:                                                          

Nematodes, Cestodes,Trematodes

• Ektoparazity: blchy, vši,kliešte roztoče, ploštice, komáre, 

muchy - ich význam při prenose infekcie

Úvod - diagnostika
• môže byť problematická v neendemických oblastiach

• nešpecifická klinická manifestácia

• eozinofília u helmintóz - nie vždy prítomná

• podrobná anamnéza - osobná, cestovateľská, 

socioekonomická, potravinová, terapeutická

• Podmienky úspešnej diagnostiky: je potrebné myslieť na 

parazitózu, odobrať vhodnú vzorku správnou metódou v 

správnom čase, transportovať za vhodných podmienok do 

laboratória schopného diagnostikovať, správne

interpretovať výsledok: 

• ZNALOSŤ ŽIVOTNÉHO CYKLU PRAZITOV

 

Patogenéza

• Chronické ochorenia

• Protozoa - Pri silnej imunitnej odpovedi –
imunopatologické prejavy – príznaky 
hypersenzitivity , skrížene reagujúce antigény  
(tkanivové poškodenie) a autoimunitné 
mechanizmy

• Červy – mechanicky, veľkosť, metabolizmus a 
životné prejavy – priame poškodenie (napr. 
zapchatie lymf.ciest - elefantiáza

- imunitná a zápalová reakcia – nepriame 
imunopatologické reakcie

Imunita

• Tvorba IgE

• Červy stimulujú CD4Th lymfocyty – produkujúce 
IL-4, IL-5

• ADCC – prostredníctvom eosinofilov a IgE –
eliminácia červov – bazický protein v franulách 
eozinofilov je pre červy toxický

• CD4  - aktivácia makrofágov  k likvidácii  
parazitov = Produkcia granulomov v orgánoch, 
fibróz, tkanivové poškodenie

• I.c. parazity aktivujú cytotoxické lymfocyty –
zabránenie diseminácie

 

Uniknutie imunitným 

mechanizmom
• = chronicita infekcií

• Prirodzené nešpecifické mechanizmy – slabo 
účinné

• Špecifické mechanizmy – antigénne maskovanie –
pokrytie povrchu parazita antigénmi hostiteľa, 
pokrytie parazita komplexami Ag-Ab, 
i.c.lokalizácia, antigénna variácia v priebehu 
infekcie

• - veľkosť, pohyblivosť, obalenie albumínom, 
nadmerná produkcia antigénov – preťaženie 
imunitného sy, imunosupresia

Therapia

• Menej prípravkov

• Toxické 

• Nutnosť poznania štádia vývoj vovolávateľa

• Eukaryotické bunky parazitov – toxicita –
selektívnu toxicitu dosahujeme zmenou vlastností 
prípravku po metabolizovaní v tele parazita, 
akumuláciou látky v tele parazita

• Chronický priebeh – dlhodobé používanie

• Tkanivová lokalizácia, encystácia

• Socioekonomické faktory, klimatické faktory

 

Liečba parazitárnych nákaz je súčasne jednou z najučinnejšich foriem boja proti ich 
rozširovaniu. Jej úspešnosť závisí od správneho a včasného zistenia pôvodcu ochorenia, jeho 
orgánovej lokalizácie, voľby antiparazitika, dávky a spôsobu jeho aplikácie.  
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:  
• pri protozoózach  
metronidazol  
ornidazol  
tinidazol – pri zlyhaní liečby metronidazolom alebo ornidazolom  
pyrimetamin  
spiramycín - pri toxoplazmóze (pri očnej forme je indikovaný klindamycín a kortikosteroidy. 

Laboratórna diagnostika
• Obvykle na základe morfologickej (mikroskopickej) 

demonštrácie parazita v rôznych vývojových  

štádiách v klinickom materiále

• Makroskopické vyšetrenie vzorky

• Mikroskopické vyšetrenie - natívny preparát, 

farbenie, koncentračná metóda

• Sérologické vyšetrenie - dôkaz protilátok, detekcia 

antigénu

• Genetické sondy - detekcia, identifikácia

• Kultivácia

• Pokus na zvierati  

Diagnostika parazitóz využíva podobné metódy priameho i nepriameho dôkazu pôvodcov 
ochorení ako je tomu pri mikrobiálnych infekciách. 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:  
• 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).  
 
Metódy nepriameho dôkazu majú uplatnenie v diagnostike tkanivových parazitóz. 
Vykonávajú sa dôkazom špecifických protilátok IgG, IgM, IgA a IgE v sére a v telových 
tekutinách rôznymi metódami.  

Vývojový cyklus parazitov -

základné pojmy
• Komplexný životný cyklus - kľúč k diagnostike 

• jeden alebo viac hostiteľov

• konečný hostiteľ - v ňom parazit pohlavne dospieva

• náhodný hostiteľ - parazit sa v ňom nemôže vyvíjať 

• medzihostiteľ - dozrievajú v ňom larvy a prebieha nepohlavné 

rozmnožovanie

• Helminty : vajíčko - larva - (cysta) - dospelý červ                                                                             

Protozoa :trofozoit - pohyblivý, cysta – nepohyblivá, infekčná                                                                  

pohlavné rozmnožovanie - zygota                                                -

nepohlavné rozmnožovanie - schizonty, sporogonty

Stolica na parazitologické vyšetrenie

• Makroskopické vyšetrenie - krv, hlien, konzistencia,  

dospelé červy

• Mikroskopické vyšetrenie - natívny  preparát - FR, 

jódový preparát - pohyb, vajíčka helmintov, 

protozoalne cysty, ery, leu

• Koncentračné metódy - oddelenie protozoálnych 

cýst a vajíčko červov od ostatného materiálu v 

stolici - detekcia parazitov při menšom počte 

• Farbené preparáty - identifikácia - náter natívnej 

stolice+ farbenie: hematoxylin eosin, trichrom

0 



Ostatné materiály - podľa klinickej 

prezentácie 
• Perianálny zlep - Enterobius vermicularis

• Sigmoidoskopický materiál - Entamoeba histolytica

• Duodenálny aspirát - Giardia lamblia

• Asperát abscesu pečene - Entameba histolytica

• Sputum - Ascaris lumbricoides, Strongyloides, 

• Moč - Schistosoma 

• Urogenitálne vzorky - Trichomonas 

• Krv - (malária, trypanozómiáza, leishmanióza, 

filarióza) , náter, hrubá kvapka - farbenie Giemsa, 

HeO, - sérum

Nematodes - oblé červy
• Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides,  Toxocara 

canis,cati, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, 

Strongyloides stercoralis, Trichinella spiralis, Wuchereria 

bancrofti, Dracunculus medinensis - aesculapova palica

• Nesegmentované telo, dospelé červy žijú obvykle v GIT-e, -

diagnostika: dôkaz vajíčok v stolici (morfológia vajíčka)

• Filarie - tenké dlhé červy dospelé parazitujúce v oku, koži a  

tkanivách, prenášané hmyzom. Larválna forma- mikrofilárie 

sa dostanú do periférnej krvi odkiaľ sú prnášané sajúcim 

hmyzom - komáre

 

Parazitické červy sú viacbunkové organizmy s vyvinutou tráviacou, nervovou, exkretorickou a 
reprodukčnou sústavou. Lekársky významné sú podkmene a triedy:  
OBLÉ ČERVY (NEMATHELMINTHES)  
Sú červy s valcovitým, nečlánkovaným telom, na priereze okrúhle. Žijú buď voľne (pôda, 
sladká a slaná voda) alebo ako parazity rastlín a živočíchov. Prvotná telová dutina sa nazýva 
pseudocél. Pseudocél tvorí hydroskelet (koncentrujú sa tu odpadové látky z metabolizmu) a 
dáva telu tvar. Kutikula zabezpečuje ochranu pred vonkajšími vplyvmi, pri raste sa zvlieka, v 
prednej časti tela vyrastajú štetiny – zmyslový aparát tela. Tráviacu sústavu tvorí ústny otvor 
(cicavý orgán), črevo končí análnym otvorom.  

Enterobius vermicularis

• konečný hostiteľ - člověk

• medzihostiteľ - nemá

• dg.dôkaz - perianálny zlep - odtlačok -

mikroskopia vajíčok zachytených na izolepe

• nákaz - fekálne orálne - aj autoinfekcia

• Therapia – Vermox, - opakovať po 3 – 6 

týždňoch

Enterobius 

vermicularis

 

Charakteristika  
E. vermicularis je najčastejším črevným parazitom u nás. U detí do 10 rokov sa vyskytuje v 30 
až 60%. Sú to krátke nitkovité červíky (samec meria 2-5 x 0,1-0,2 mm, samica 8-13 x 0,2-0,5 
mm). Samička vylieza z konečníka a do okolia (perianálnych rias) kladie vajíčka, preto sa tieto 
nachádzajú v stolici zriedkavo. Jedna samička nakladie aj 10 tisíc vajíčok.  
Patogénny potenciál  
Človek je jediným hostiteľom. Nákaza sa prenáša priamym prenosom vajíčok z perianálnej 
krajiny znečistenými prstami do úst (autoinfekciou), priamym kontaktom osôb v rodinných a 
detských kolektívoch, kde sa vajíčka predávajú dotykom ruky alebo vkladaním 
kontaminovaných predmetov do úst (v školách a predškolských zariadeniach) a prehltnutím 
vajíčok so zvíreným prachom. Rozšírenie E. vermicularis je kozmopolitné.  
 
 



Ochorenia  
Jedna tretina nakazených ľudí býva bez symptómov. Pri masívnej infekcii vyvoláva dráždenie 
črevnej sliznice, hnačky, nauzeu, eosinofíliu. Objavuje sa intenzívne svrbenie v okolí 
konečníka.  
Dôkaz Enterobius vermicularis sa opiera o mikroskopický nález vajíčok v perianálnom 
odtlačku. Odber sa vykonáva ráno hneď po zobudení, pričom perianálna oblasť nesmie byť 
umytá ani predchádzajúci večer, ani pred odberom. Páska sa lepiacou stranou pritlačí na 
perianálnu oblasť a nalepí na podložné sklíčko. Vzhľadom k nepravidelnému vylučovaniu 
vajíčok samičkami, je na vyšetrenie potrebné odobrať minimálne 3 vzorky s odstupom aspoň 
jedného dňa. Mikroskopicky je možné identifikovať charakteristické vajíčka (Manuál pre 
odber stolice a perianálneho zlepu na parazitologické vyšetrenie. 
https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=396). Účinným liekom je derivát pyrvínia v 
jednorázovom podaní alebo mebendazol.  

Ascaris lumbricoides

- škrkavka

• konečný hostiteľ: člověk                                

• migrujúca larva: črevo – penetruje duodenálnou
sliznicou - do krv. riečišťa- pľúca - vykašľanie - ústa 
– črevo (dozrievanie samčích a samičích  červov)

• dg.dôkaz: vajíčko v stolici

• nákaza : kontaminovaná potrava výklami (neexistuje 
zvierací hosititeľ)

• príznaky - podľa umiestnenia larvy

Ascaris 

lumbricoides

 

Je to parazitický červ, spôsobuje askariózu. Ochorenie sa vyskytuje najmä v krajinách s 
nízkym hygienickým štandardom a v oblastiach, kde sa hnoji fekáliami. Postihnuté sú najmä 
deti. Dospelé červy žijú v tenkom čreve človeka. Zdrojom nákazy je človek, ktorý vylučuje 
vajíčka v stolici. Infekcia nastáva po konzumácii jedla kontaminovanom vajíčkami, v čreve sa 
vyliahne larva, prenikne cez črevnú stenu a migruje krvným obehom do pľúc, postupuje do 
priedušnice, kde je vykašlaná a opäť prehltnutá. Larvy prechádzajú cez žalúdok znova do 
čreva, kde dorastú na dospelé červy. Dospelé červy žijú 1 až 2 roky (infikované osoby môžu 
ostať nakazené dlhodobo).  
V mnohých prípadoch nákaza prebieha asymptomaticky. Ťažkosti môže spôsobiť u malých 
detí, veľký počet červov môže spôsobiť bolesti brucha až ileus. Červ môže príležitostne 
migrovať do apendixu a spôsobiť jeho zápal, podobne môže spôsobiť obštrukcie žlčových 
ciest. Migrácia lariev cez pľúca môže spôsobiť kašeľ, dyspnoe, hemoptýzu a eozinofilnú 
pneumonitídu. 
Najjednoduchšou a tiež najspoľahlivejšou diagnostikou ochorenia je makroskopická 
identifikácia dospelého červa alebo dôkaz vajíčok v stolici mikroskopickým vyšetrením po 
koncentrácii sedimentačnou metódou a v priamom nátere stolice. Využitie sérologických 
vyšetrovacích metód v diagnostike askariózy ako alternatívnych metód zostáva stále 
problematické. V terapii sa osvedčili mebendazol a albendazol. 



Toxocara canis, cati

• Konečný hostiteľ: pes, mačka

• medzihostiteľ: hlodavce

• náhodný hostiteľ: člověk vajíčak penetrujú cez 

črevo vyvinú sa len do larválnej formy v orgánoch  

(larvy) – viscerálna larva migrans – eosinofília –

lokálne príznaky – svaly, srdce rash …….

• dg.dôkaz: serologicky

• nákaza: na pieskovisku z rúk do úst

Trichuris trichiura

• Konečný hostiteľ: člověk vajéčlp – larva v 

tenkom čreve, cekum – dospelý červ 

produkuje vajíčka

• medzihostiteľ: nemá

• dg.dôkaz: vajíčka v stolici(citrónik)

• nákaza: kontaminovanou potravou

 

Trichinella spiralis

• Konečný hostiteľ: líška, pes

• medzihostiteľ: potkan, prasa

• náhodný hostiteľ: člověk

• dg.dôkaz: serologicky

• nákaza: larva v mäse prasaťa 

• ochorenie: trichinelóza: po zjedení larvy , larva sa 
uvošní v tenkom čreve a do 2 dní sa vyvinie na  
dospelého červa, ktorý produkuje tisíce lariev 
presupujúcich mukózou. Lokalizácia larvy v tele -
bolesť v svaloch, chrípkovité ochorenie, horúčka, 
hnačka, eozinofília, edém.

Dracunculus medinensis

 

Charakteristika  
Patrí medzi filárie. Výskyt je endemický v trópoch a v subtrópoch s primitívnymi zdrojmi 
pitnej vody. Medzihostiteľom je kôrovec z rodu Cyclops, definitívnym hostiteľom je človek.  
Patogénny potenciál  
Človek sa nakazí konzumáciou kontaminovanej vody, larvy sa uvoľňujú v čreve, prenikajú cez 
stenu duodena a lymfatickými cestami prenikajú do retroperitoneálneho väziva, kde 
dospievajú. Gravidná samička žije v podkožnom tkanive, pri kontakte postihnutej časti tela s 
vodou vysunie časť svojho tela a vylučuje larvy.  
Ochorenia  
Typickým prejavom drakunkulózy je tvorba podkožných ulcerujúcich abscesov.  
Laboratórna diagnostika a liečba  
Diagnostika ochorenia spočíva v náleze filárií v podkožnom tkanive, liečba je chirurgická. 

Cestodes - pásomnice

• Ústne prísavky, hlava-scolex, články

• Hermafrodity, samčie aj samičie orgány prítomné v 

zrelých článkoch - dif.dg. Vajíčka bez opercula. 

Nemajú zažívací trakt. Prijem povrchom tela. 

Komplexný vývojový cyklus s medzihostiteľom 

(niekedy aj človek - larválne štádium cysticerkósis, 

echonococcosis)

• Taenia solium, Taenia saginata, Diphylobotrium 

latum, Echinococcus granulosus, Hymenolepsis 

nana

 
 



PLOCHÉ ČERVY (PLATHELMINTHES)  
Ploché červy majú charakteristickú stavbu tela, sú sploštené, majú tvar listu, sú 
hermafroditické, potrebujú medzihostiteľa na kompletizáciu vývojového cyklu. 
Intermediárnym hostiteľom sú mäkkýše. 
Motolice (trematoda)  
Sú to ploché červy, veľmi jednoduché, ale majú zložitý biologický cyklus. Charakteristickým 
znakom sú prísavky. Majú primitívnu tráviacu, nervovú aj exkretorickú sústavu. Sú to 
hermafrodity.  
Pásomnice (cestoda)  
Patria sem skupiny helmintov, ktoré sú výrazne adaptované na parazitický spôsob života. Ich 
vývin je nepriamy, v ktorom sa strieda jeden alebo dvaja medzihostitelia. Dospelé červy 
parazitujú spravidla v čreve, ich larvy v rôznych orgánoch medzihostiteľov. Majú ploché, 
článkované telo rozdelené na: hlavičku - scolex, nesegmentovaný krčok a telo – strobila, ktoré 
je rozčlenené na články - proglotidy. Sú dlhé 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 samotné 
vajíčka sa v čerstvej stolici nenachádzajú.  

Taenia saginata
• Konečný hostiteľ: člověk

• medzihostitieľ: hovädzí dobytok

• dg.dôkaz: články v stolice

• nákaza: cysticerkus v hovädzom mäse

Taenia solium

• Konečný hostiteľ: prasa

• medzihostitieľ:  potkan

• náhodný hostitieľ: člověk v tenkom čreve

• dg.dôkaz: serologicky

• nákazy: kontaminovaná potrava

 

T.saginata 
Charakteristika  
Pásomnica sa vyskytuje tam, kde sa konzumuje nedostatočne tepelne upravené hovädzie 
mäso. Vďaka hygienickým zásahom sa v reštauráciách a jedálňach verejného stravovania 
zakazuje podávať surové hovädzie mäso (tatársky biftek), a tak výskyt pásomnice je 
minimálny. Dôležitá je profylaxia na zabránenie kontaminácie lúk ľudskými fekáliami v 
miestach, kde sa pasie dobytok.  
Patogénny potenciál  
Parazituje v tenkom čreve človeka, ktorý je jej definitívny hostiteľ. Dospelý červ môže v čreve 
prežiť aj 25 rokov. Meria 3 – 6 metrov, maximálne 10 až 12 m. Scolex má 4 prísavky, pomocou 
ktorých sa prichytí na sliznici tenkého čreva. Nakazený človek vylučuje denne niekoľko 
článkov, z ktorých každý obsahuje 100 – 250 tisíc vajíčok. Vajíčko musí prehltnúť 
medzihostiteľ – hovädzí dobytok, aby vývoj pokračoval. V čreve kravy sa z vajíčka uvoľní larva, 
ktorá preniká cez črevnú stenu a krvou je zanášaná do svaloviny medzihostiteľa. Tu sa mení 
na larvocystu „cysticercus bovis“ (5 – 10 mm).  
Ochorenia  
Ak človek konzumuje nakazené mäso, surové alebo polosurové, skolex sa uvoľní z cysticerka a 
prisaje sa na črevnú sliznicu a dorastie za 2 – 3 mesiace na dospelú pásomnicu. Mnohí ľudia 



sú nosičmi pásomnice bez akýchkoľvek chorobných príznakov. Iní pociťujú kŕčovité stavy a 
tráviace ťažkosti.  
Laboratórna diagnostika a liečba  
Dôkaz proglotidov, prípadne uvoľnených vajíčok v stolici. Proglotidy nezriedka vychádzajú z 
análneho otvoru samovoľne, bez defekácie. V liečbe sa používajú niklozamid, prazikvantel.  
T.solium 

Parazit žije v tenkom čreve, človek sa nakazí tepelne neupraveným mäsom z ošípanej, kde sa 
nachádzajú larvocysty (cystercus cellulosae). Larvy prenikajú do rôznych tkanív, kde vzniká 
larvocysta. Človek môže byť náhodným hostiteľom. Larvocysty v oku a v mozgu vyvolávajú 
vážne poruchy. Ochorenie larválnym štádiom sa nazýva cysterkóza. Nález proglotidov, 
prípadne vajíčok v stolici potvrdí diagnózu. V liečbe sa osvedčili niklosamid a prazikvantel.  

Echinococcus granulosus

• konečný hostiteľ: pes

• medzihostiteľ: ovca

• náhodný hostiteľ: člověk

• dg.dôkaz: serologicky

• nákaza: echinokoková cysta v mäse

• ochorenie: z tlaku cysty na orgány, 

dlhoročný rast cysty, ruptúra cysty -

diseminácia

Echinococcus granulosus

Trematodes - motolice 

• 2 prísavky - ústna a brušná, obvykle hermafrodity (okrem 

Schistosomy)

• Vyžadujú medzihostiteľov ( prvým sú slimáky - asexuálny

cyklus). Niektoré majú ďalšieho medzihostiteľa, kým 

dosiahnu definitívneho a vyvinú sa do dospelých červov.

• Vajíčka majú viečko - operculum

• Fasciolopsis, Clonorchis, Paragonimus, Schistosoma

Schistosoma, Clonorchis, 

Paragonimus, Fasciolopsis

• konečný hostiteľ: člověk

• medzihostiteľ: malé vodné živočích 

(mäkkýše, kôrovce, ryby)

• dg.dôkaz: v stolici, spúte alebo moči

• nákaza: při kúpaní v rieke, práca v ryžových      

poliach…

 

Protozoa
• Améby - Entamoeba histolytica, Entamoeba coli,  

Naegleria fowleri, Acanthamoeba, Endolimax nana

• Flagelata - Giardia lamblia, Trichomonas vaginalis, 

Leishmania, Trypanosoma

• Ciliata - Balantidium coli

• Coccidia a Sporosoa - Cryptosporidium, Blastocystis, 

Microsporidia, Plasmodia, Babesia,, Toxoplasma 

 

Prvoky sú jednobunkové živočíchy mikroskopických rozmerov, ktoré obsahujú 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. Protozoá majú rôzny tvar, veľkosť a morfologické detaily bunkových 
štruktúr. Podľa týchto znakov sa triedia do tried, radov, čeľadí, rodov, druhov. Mnohé sú 
voľne žijúce vo vode, v pôde. Medzi medicínsky významné prvoky patria meňavky, bičíkovce, 
ciliata a sporozoa. 
Meňavky (améby)  
Majú 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 parazitujú viaceré 
druhy améb: Entamoeba histolitica, Naegleria fowleri, Acanthamoeba sp., Balamuthia 
mandrillaris, Sappinia diploidea.  
 
Bičíkovce (flagellata)  
Od améb sa bičíkovce líšia v tom, že sa pohybujú 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 parazitujú tieto druhy: 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)  
Sú to eukaryotické jednobunkové organizmy, žijú väčšinou v sladkých vodách. Na povrchu ich 
tela je pružná blana - pelikula. Telo je pokryté radom bŕv (cílií), ktoré slúžia na pohyb, ale i 
priháňanie potravy.  
Apicomplexa – výtrusovce (sporozoa)  
Organizmy patriace do kmeňa Apicomplexa sú charakteristické organelami, tvoriacimi typický 
apikálny komplex, ktoré majú úlohu pri vnikaní parazita do hostiteľských buniek. Ich vývojový 
cyklus je zložitý, striedajú sa v ňom nepohlavné (schizogónia, merogónia) a pohlavné 
(gamogónia, sporogónia) generácie a odohráva sa minimálne v dvoch hostiteľoch: vo 
finálnom hostiteľovi (prebieha v ňom sexuálna reprodukcia) a v medzihostiteľovi (prebieha v 
ňom nepohlavný reprodukčný cyklus). 

Črevné a urogenitálne protozoa

• Entamoeba histolytica

• Entamoeba coli

• Entamoeba hartmani

• Entamoeba butschlii

• Giardia lamblia 

• Balantidium coli

• Trichomonas vaginalis

• Voľne žijúce améby – Negleria fowleri, Acanthamoeba

Entamoeba histolytica

• konečný hostiteľ: člověk

• dg.dôkaz: trofozoity v stolici, serologicky

• ochorenie - amébová dysentéria - hnačka s 

prímesou krvi

 

Entamoeba histolytica/dispar: ide o dva morfologicky identické druhy, ktoré boli pôvodne 
považované za jeden a ten istý druh (E. histolytica s formami minuta a magna). Odlišujú sa 
genetickými a biochemickými vlastnosťami. Patogénny kmeň a pôvodca amebózy alebo 
amébovej dyzentérie je Entamoeba histolytica a nepatogénny kmeň je E. dispar. 
E. histolytica spôsobuje črevnú amebózu - akútnu amébovú dyzentériu alebo chronickú 
amebózu. Nástup ochorenia je oveľa pomalší ako u bakteriálnej dyzentérie. Trofozoity sa 



množia, prenikajú do mukózy čreva a vyvolávajú lézie v céku a potom v rektosigmoidálnej 
oblasti. Lézie zasahujú až do submukózy a vytvárajú kráterovité vredy. Niekedy dôjde až k 
perforácii čreva a peritonitíde s následnou smrťou.  
 

Naegleria fowleri, Acantamoeba

• Voľne žijúce

• náhodný hostiteľ: člověk (cez nos)

• dg.dôkaz: mikroskopický nález v likvore, (vo vode 

potreba identifikovať invázne kmene)

• ochorenie: purulentná perakútna meningitída

 

Naegleria fowleri (voľne žijúce améby) 
Charakteristika  
Patrí medzi voľne žijúce termotolerantné meňavky. Vyskytuje sa kozmopolitne najmä v 
sladkovodnom prostredí s termálnou alebo ohrievanou vodou (teplé pramene, plavecké 
bazény s vyhrievanou vodou, jazerá a vodné toky v teplých mesiacoch). Je pôvodcom ťažkého 
ochorenia centrálneho nervového systému - primárnej amébovej meningoencefalitídy 
(PAME).  
Patogénny potenciál  
Zatiaľ sa nepodarilo vysvetliť, prečo len niektoré druhy voľne žijúcich améb sú schopné 
prenikať priamo z prínosových sínusov do mozgu. Vstupnou bránou infekcie pri kúpaní a 
ponáraní je sliznica nosnej dutiny a améby prenikajú pozdĺž čuchového nervu až do mozgu.  
Ochorenia  
Primárna amébová meningoencefalitída je náhle, prudké a ťažko diagnostikovateľné 
ochorenie centrálneho nervového systému, prejavujúce sa ako akútna hnisavá 
meningoencefalitída, ktorá nereaguje na bežnú antibiotickú liečbu. Fulminantný priebeh 
ochorenia spolu s náročnou, často nesprávnym smerom vedenou diagnostikou poskytujú 
málo času pre terapiu, preto väčšina prípadov končí fatálne. 

Trichomonas vaginalis

• Konečný hostiteľ: člověk

• medzihostiteľ: nie je

• dg.dôkaz: kultivácia, mikroskopia - nález 

trofozoitov - z výteru pošvy, z moču

• nákaza: pohlavne prenosná - liečba 

obidvoch partnerov

 

Trichomonas vaginalis (flagellata) 
Má hruškovitý tvar tela a štyri bičíky na prednom konci a ďalší bičík orientovaný smerom 
dozadu, ktorý tvorí lem undulujúcej (vlniacej sa) membrány, vďaka ktorej je pohyb 



charakteristický, trhavý a pripomína otáčanie sa ozubeného kolesa. Parazit je citlivý na 
podmienky vonkajšieho prostredia. Najčastejšie sa vyskytuje v pošve.  
Patogénny potenciál  
Trichomonády mechanicky poškodzujú bunky sliznice pošvy jednak tým, že sa uchytia 
prostredníctvom svojich výbežkov na ne a jednak vylučovaním enzýmov, ktorými degradujú 
ich povrch.  
Ochorenia  
Trichomonóza je infekčné ochorenie pohlavných orgánov, ktoré sa prenáša pohlavným 
stykom a vedie k zápalu slizníc močových a pohlavných orgánov. Prítomnosť trichomonózy 
zvyšuje riziko nákazy inými sexuálne prenosnými chorobami (infekcia HIV/AIDS, kvasinkový 
zápal pošvy). V prípade neliečenej infekcie tehotných žien dochádza k predčasnému pôrodu a 
dieťa má nízku pôrodnú hmotnosť.  
Laboratórna diagnostika a liečba  
Dôkaz prítomnosti Trichomonas vaginalis sa vykonáva mikroskopicky a kultivačne. V 
natívnom preparáte sú pri akútnej trichomonóze prítomné pohyblivé trichomonády Pri 
chronických infekciách bývajú spoľahlivejšie kultivačné metódy a následná mikroskopia. V 
liečbe sú účinné imidazolové preparáty (metronidazol, ornidazol) podávané lokálne aj 
celkovo.  

Giardia lamblia

• konečný hostiteľ: člověk - tenké črevo, pes, mačka

• medzihostitieľ: nie je

• dg.dôkaz:mikroskopia - cysty a trofozoity v stolici, 

nie každý deň,                                                                                      

v duodenálnej šťave 

• nákaza: kontaminovanou potravou

• ochrenie: malabsorpčný syndróm

Giardia lamblia

 

Giardia je črevný patogén. Má dve štádiá, trofozoit a cystu. Trofozoit má hruškovité telo, 
prísavku, všetky organely zdvojené a 8 bičíkov. Tvorí cysty, ktoré sú oválne a vychádzajú 
stolicou von z tela.  
Giardie sa vyskytujú celosvetovo, prenášajú sa prostredníctvom kontaminovanej vody a 
potravy, cysty sú rezistentné voči chlóru. Infekčná dávka je asi 10-15 cýst, kyslé prostredie 
žalúdka stimuluje excystáciu. Giardie sú prisaté prísavkou na epitelových bunkách duodena a 
jejuna v obrovskom množstve. Neprenikajú do submukózy. Dodnes nie je dobre známy 
mechanizmus patogénneho pôsobenia giardie. Dáva sa do vzťahu s porušenou absorpciou 
tukov a v tukoch rozpustných vitamínov. V stolici nachádzame nadbytok tukov (steatorrhea). 
Pri masívnej nákaze prenikajú giardie do žlčových ciest a retrográdne do žlčníka a manifestujú 
sa ochorením žlčníka a zápalom žlčových ciest.  
Ochorenie sa nazýva giardióza, vyskytuje sa predovšetkým v oblastiach s nízkym hygienickým 
štandardom a vysokou hustotou obyvateľstva. Väčšina infekcií prebieha asymptomaticky. 
Akútne štádium giardiózy sa prejavuje náhlymi hnačkami, nechutenstvom, nevoľnosťou, 
bolesťami brucha a zvýšenou plynatosťou. U chronických infekcií môžu opakované symptómy 
viesť až k malabsorbčnému syndrómu. 
Laboratórna diagnostika giardiózy sa opiera o priamy mikroskopický dôkaz parazita. 
Trofozoity hľadáme v natívnom preparáte z čerstvej vzorky stolice (trofozoity je možné 



zachytiť len v hnačkovej stolici vďaka rýchlej pasáži črevného obsahu črevom) alebo v 
duodenálnej tekutine. Vo formovaných stoliciach nachádzame obyčajne len oválne cysty. Na 
dôkaz cýst giardií sa používajú rôzne koncentračné metódy flotačného alebo sedimentačnéhu 
typu. V súčasnosti sú k dispozícii rôzne komerčné súpravy na detekciu antigénu Giardia 
intestinalis v stolici, ktoré sa vyznačujú vysokou citlivosťou a špecifickosťou. Ide o testy ELISA, 
imunofluorescenčné a imunochromatografické testy s využitím monoklonálnych protilátok. 
Význam majú i metódy PCR na priamy dôkaz DNA parazita. Liekom voľby giardiózy je 
metronidazol (Entizol). 

Krvné a tkanivové protozoa

• Plasmodium vivax – tertiana

• Plasmodium ovale – tertiana

• Plasmodium malariae – quartána

• Plasmodium falciparum – maligná tertiana

• Toxoplasma gondii

• Leishmania donovani – kala azar

• Trypanosoma brucei gambiense – spavá nemoc

• rhodesiense

Toxoplazma gondii

• Konečný hostiteľ: mačka

• medzihostiteľ: hlodavce

• náhodný hostitieľ: člověk

• dg.dôkaz: serologicky KFR, IgA, IgG, IgM

• nákaza: kontaminovanou potravou

• ochorenie: - intrauterinna infekcie při 
primoinfekcii matky - teratogénne účinky           -
generalizovaná lymfadenopatia, encystácia v 
orgánoch - potraty, očná forma………..

 

Toxoplasma gondii (sporozoa) 
Definitívnym hostiteľom je mačka. V jej črevnej sliznici prebieha pohlavné rozmnožovanie 
parazita, ktorého výsledkom sú oocysty, vylučované s výkalmi mačky. Nakazená mačka 
vylučuje oocysty 7 – 20 dní. V každej z nich sa tvoria dve sporocysty, pričom každá obsahuje 4 
sporozoity. Človek sa nakazí prehltnutím zrelej oocysty, ktorá kontaminovala zeleninu, ovocie, 
ruky pri práci v záhrade, či pri hre detí na pieskoviskách. Podobne ako človek sa nakazia 
teplokrvné zvieratá a vtáci (medzihostitelia).  
Patogénny potenciál  
V gastrointestinálnom trakte človeka aj v iných medzihostiteľoch sa z oocýst uvoľňujú 
sporozoity, krvou sú zanášané do rôznych orgánov a tkanív nakazeného jedinca, kde sa 
nepohlavne množia ako intracelulárne parazity nazývané tachyzoity. Pri latentnej nákaze sa v 
tkanive tvoria toxoplazmové cysty, v ktorých sú desiatky až stovky bradyzoitov. Cysty majú 
afinitu k nervovému tkanivu a priečnym svalom, ale nachádzajú sa aj v očnej sietnici. Cysta je 
definitívnym štádiom vývoja parazita (5 – 60 μm).Toxoplasma gondii, parazituje na rôznych 
teplokrvných živočíchoch vrátane človeka. Jeho definitívnym hostiteľom je mačka alebo iné 
mačkovité šelmy. 

Životný cyklus

• Mačka prehltne tkanivovú cystu (strava) alebo 

oocystu (z exkrementov)                                                                 

– infekcia epiteliálnych buniek tenkého čreva                                                          

– asexuálne a sexuálne delenie – vytvorenie oocysty 

– vylučovanie 1-2 týždne nesporulovaná-neinfekčná                                                                               

– vonku o 1-5 dní sporuluje - infekčná prežíva 

mesiace, odolná na  dezinfekciu, zmrazenie, 

vyschnutie, zahriatie na 70 st.C 10 min.

 



Klinická manifestácia 

toxoplazmózy
• 1941 - Sabin – meningoencefalitída

• - Pinkerton a Henderson – tyfoidné príznaky

• 1951 - Siim – generalizovaná lymfadenopatia -

lymfocytovo-monocytová proliferácia v periférnej krvi

• Získaná toxoplazmóza

• Získaná alebo reaktivovaná toxoplazmóza u IDS

• Kongenitnálne toxoplazmóza 

• Očná toxoplazmóza

 

Ochorenia Rozoznávame toxoplazmózu vrodenú (kongenitálnu) a získanú (akvirovanú). 
Kongenitálna toxoplazmóza vzniká diaplacentárnym prechodom parazita z matky, najčastejšie 
po primárnej nákaze v tehotnosti, na plod. Prejaví sa akútne, keď plod odumrie a matka ho 
potratí, alebo sa prejaví počas pôrodu alebo až po ňom. Kongenitálna nákaza má viac foriem: 
viscerálna (vzácna), cerebrálna (encefalomyelitída, hydrocefalus), očná (chorioretinitída). 
Klinicky sa vyskytuje získaná toxoplazmóza ako generalizovaná (malígna - pri AIDS), 
lymfoglandulárna, očná (subakútna toxoplazmóza) forma. U zdravých imunokompetentných 
osôb prebieha toxoplazmová infekcia väčšinou asymptomaticky. Z klinických príznakov je 
najsignifikantnejšia lymfadenopatia. Ako oportúnna infekcia však toxoplazmóza predstavuje 
potenciálne riziko vzniku vážnych porúch končiacich často fatálne u pacientov s imunitnou 
nedostatočnosťou, napr. AIDS, malignity a plodu.  

Získaná toxoplazmóza

• Obvykle asymptomatická

• 10% - 20% cervikálna lymfadenopatia a 

chrípkovité príznaky

• Klinicky samolimitujúce – možnosť 

reaktivácie  pri ID a v tehotenstve 

Získaná toxoplazmóza u ID 

pacientov

• Primoinfekcia alebo reaktivácia infekcie z 

minulosti

• CNS , myocarditída, pneumónia

• AIDS pacienti – encefalitída, intracerebrálne lézie

Kongenitálna toxoplazmóza

• Pri akútnej  primoinfekcii matky v tehotenstve

• Príznaky závisia na dlžke tehotenstva pri infikovaní

• Terapia môže zmierniť príznaky

• Akútna diagnostika je dôležitá

• Novorodenec môže mať                                                                               
- subklinické príznaky – postupne sa prejavia a zhoršujú bez 
liečby                                                                                                          
- sy i.u. toxoplazmózy – hydrocefalus, kalcifikácie v mozgu 
a pečeni, katarakta, mikrocefalus

Očná toxoplazmóza

• Často asymptomatická až do 2.-3. dekády

• Príznaky – po ruptúre cysty v oku a 

uvoľnení tachyzoitov a bradyzoitov

• Chorioretinitída                                                                

– unilaterálna – po získanej infekcii                          

– bilaterálna – po i.u. infekcii

 



Toxoplasma gondii                        

protozoálny i.c. parazit 
• Infikuje rôzne teplokrvné živočíchy

• Hostiteľom pre sexuálne štádiá 

Toxoplasmy gondii (schizonty) sú 

mačky                                                                                     

– hlavný rezervoir

• 3 štádiá                                                                                                           

– tachyzoity (trofozoity) – rýchle 

množenie a deštrukcia napadnutej 

bunky tkanív                                                                       

– bradyzoity – pomalé množenie v 

tkanivových cystách                                                                                           

– sporozoity v oocystách – v 

mačacích exkrementoch

Tachyzoity 

voľné a i.c.

Bradyzoit v 

tkanivových 

cystách

Nesporulovaná a sporulovaná 

cysta zo stolice mačky

Vývojové štádiá     

Toxoplasma gondi

 

Infekcia ľudí

• 1) alimentárne nedostatočne uvareným jedlom 
obsahujúcim taknivové cysty

• 2) transplantacentárne

• 3) náhodnou inokuláciou tachyzoitmi

• 4) prehltnutím oocysty (pieskoviská, kontaminované 
ruky)

• 5) kontaminovanou transfúziou alebo 
transplantáciou

Laboratórne nálezy  
IgG   IgM   špecifické protilátky:

– – bez sérologického dôkazu infekcie

– +   pravdepodobná akútna infekcia (IgA z  

tej istej vzorky) alebo falošná IgM  

reakcia (opakovane rovnaké IgG a IgM 

výsledky z novej vzorky)

+          +   pravdepodobná infekcie z pred 6 – 12 mes.

++          – pravdepodobná infekcia staršia ako 1 rok

KFR – stanovenie celkových protilátok

 

Laboratórna diagnostika a liečba  
Laboratórna diagnostika toxoplazmózy sa opiera predovšetkým o dôkaz špecifických 
protilátok v sére, resp. v iných telových tekutinách suspektných osôb. Diagnostika 
toxoplazmózy je založená na kombinácii základných testov (dôkaz celkových protilátok 
metódou RVK, špecifických protilátok IgM a IgG testom ELISA) a testov doplňujúcich 
(stanovenie avidity IgG protilátok, dôkaz IgA protilátok, metódy Western-blotu, sledovanie 
dynamiky protilátkovej tvorby). Protilátky triedy IgM sú dôležitým markerom akútneho štádia 
toxoplazmózy, ktoré sú detekovateľné vo vysokých titroch práve na začiatku ochorenia. 
Objavujú sa už na 3. - 5. deň po infekcii a obyčajne vymiznú do 9 mesiacov. U niektorých 
pacientov sa však stretávame s dlhodobým pretrvávaním vysokých hodnôt IgM. Protilátky 
triedy IgA, podobne ako IgM protilátky sa považujú tiež za marker včasnej akútnej infekcie. 
Protilátky triedy IgG sa v priebehu akútnej fázy infekcie syntetizujú posledné z jednotlivých 
tried imunoglobulínov a vrchol dosahujú po pol roku od zistenia klinických príznakov. Počas 
niekoľkých mesiacov pretrvávajú vo vysokých hladinách, potom postupne klesajú a v 
stredných až nízkych hladinách perzistujú počas celého života hostiteľa. Prítomnosť vysokých 
hladín IgG protilátok ešte nemusí jednoznačne stanoviť diagnózu, avšak sérokonverzia alebo 
štvornásobný nárast hladín špecifických IgG protilátok akútnu infekciu potvrdzuje. Ak nie je 
interpretácia jednoznačná možno použiť konfirmačné testy na zistenie štádia toxoplazmovej 
infekcie pomocou stanovenia avidity IgG protilátok. Test avidity je založený na meraní sily 
väzby špecifických IgG protilátok k multivalentnému toxoplazmovému antigénu. Táto sila 
väzby je na začiatku infekcie slabšia (detekcia nízko-avidných protilátok), v priebehu tvorby 
imunitnej odpovede avidita protilátok narastá. Špecifické hladiny anti-toxoplazmových 
protilátok možno dokázať aj v likvore alebo komorovom moku, ale na posúdenie aktivity 



neuroinfekcie alebo infekcie oka je potrebné rozlíšiť, či ide o protilátky z plazmy (prienik 
alebo aktívny transport) alebo ide o syntézu protilátok spôsobenú poruchou 
hematoencefalickej bariéry. Na určenie pôvodu týchto protilátok je potrebné stanoviť 
protilátkový index (AI). Metóda je založená na porovnaní koncentrácií špecifických a 
celkových IgG v likvore (resp. v očnom moku) a v sére. Nepoznáme liek, ktorý by bol schopný 
eliminovať toxoplazmy z organizmu človeka. Najúčinnejším je pyrimethamin, ktorý podávame 
až osem týždňov Úspešne sa kombinuje so sulfonamidmi a spiramycínom.  

KFR

titre nad  1:8 sú suspektné pre infekciu                                                                                     

dynamika

– vzostup titra protilátok po 14 dňoch – akútna                                                 

– mapuje ústup infekcie pri terapii,                                                        

– reaktiváciu ochorenia.                                                                        

KFR protilátky vytvorené po infekcii perzistujú 

celý život   

Sérológia toxoplasma gondi v 

tehotenstve
• V I. trimestri                                                                                                      

– test na IgM protilátky – stanovenie i.u. infekcie –
pozitivita – svedčí pre nedávnu infekciu                                      
súčasná IgA pozitivita – akútne ochorenie – terapia 
matky a sledovanie vývoja plodu

• Nález IgG protilátok (niekedy spolu s IgM)– nesvedčí pre 
akútne ochorenie, môže v budúcnosti dôjsť k reaktivácii 
prípadnej tkanivovej cysty, nemá vzťah ku gravidite a  
terapiou nie je možné odstrániť protozoa v tkanivovej 
cyste

• Vzostup IgG protilátok – reaktivácia  v minulosti 
získanej infekcie – bez nebezpečenstva pre plod

 

Následky toxoplazmózy u žien

• Pri primoinfekcii – možnosť odumretia plodu –

poškodenie plodu infekciou nezlučitelné so 

životom plodu

• Intrauterinná infekcia a pôrod poškodeného 

dieťaťa

• Pri predchádzajúce infekcii – cysta prítomná v 

tkanivách genitálneho traktu – problémy s 

otehotnením a udržaním tehotenstva

Trypanosoma gambiensis                                   

(spavá choroba)

• konečný hostiteľ: hmyz - mucha tse tse

• medzihostitieľ: člověk, opica

• dg.dôkaz: mikroskopia - hrubá kvapka z periférnej 

krvi

• nákaza: poštípanie hmyzom

• ochorenie - spavá nemoc myalgia, artralgia, 

lymfadenopatia, hyperaktivita v akútnom štádiu, 

CNS, letargia, meningoencefalitída, koma

 

Plasmodium-malariae, falciparum 
• konečný hostiteľ:komár z rodu Anopheles

• medzihostiteľ: človek, opica

• dg.dôkaz: mikroskopia hrubá kvapka z periférnej 

krvi (treba pozrieť niekoľko sto preparátov)

• nákaza: poštípanie komárom

• ochorenie: malária výskyt horúčkovitých záchvatov 

- tercianna, quartana,
• Plasmodium vivax – benigna tertian malaria

• Plasmodium ovale – benigna tertian malaria

• Plasmodium malariae – quartana malaria

• Plasmodium falciparum – maligna tertiana malaria

 

Definitívnym hostiteľom plazmódií sú samičky komárov (Anopheles). V nich prebieha 
pohlavné rozmnožovanie plazmódií, tzv. sporogónia. Samička sa infikuje pri cicaní samčími a 
samičími mikrogametocytami a makrogametocytami, ktoré kolujú v periférnej krvi 
nakazeného človeka. V zažívacom trakte samičky anofela sa gametocyty spoja a vytvoria 
zygótu až oocystu, ktorá sa rozpadá na množstvo sporozoitov, ktoré sa presídlia do slinných 



žliaz komára. Pri najbližšom napadnutí človeka sporozoity prenikajú so slinami komára do krvi 
a tá ich zanáša až do pečene. V bunkách pečeňového parenchýmu sa rozmnožujú 
nepohlavne, tzv. schizogóniou, a vytvárajú merozoity. Tento cyklus sa volá preerytrocytárny 
alebo extraerytrocytárny cyklus. Merozoity napádajú ďalšie a ďalšie pečeňové bunky a je to 
tzv. sekundárny exoerytrocytárny cyklus alebo tkanivová fáza. Potom niektoré merozoity 
namiesto pečeňových buniek začnú napádať erytrocyty. Merozoity sa v krvinke rozmnožia 
schizogóniou a po rozpade erytrocytu napádajú ďalšie erytrocyty. Nie všetky parazity v 
erytrocytoch prechádzajú schizogóniou. Niektoré z nich sa diferencujú ako samčie a samičie 
pohlavné mikrogametocyty a makrogametocyty. To sú štádiá, ktoré sú schopné pokračovať vo 
vývojovom cykle v žalúdku cicajúceho komára. 
Patogénny potenciál  
Patologické zmeny v parenchýmových bunkách pečene po invázii exoerytrocytárnych 
plazmódií sú minimálne. Pri biopsii pečene vidíme menšie bunky obsahujúce merozoity. 
Rezervoárom parazitov sa stáva pečeň a plazmódiá môžu napadnúť erytrocyty neskôr. Preto, 
aj keď sa liečením zničia parazity v erytrocytoch, môže neskôr ochorenie opäť vzplanúť. Tento 
stav nazývame relaps, je možný u infekcii všetkými typmi plazmódií okrem P. falciparum. 
Jedine u tohto plazmódia pravdepodobne všetky merozoity prenikajú priamo do červených 
krviniek a zatiaľ nepoznáme sekundárny exoerytrocytárny cyklus. Väčšie patologické zmeny 
pri všetkých malarických infekciách sú spojené s erytrocytárnou fázou nákazy – deštrukciou 
červených krviniek (anémia, zväčšená slezina, pečeň, petechiálne krvácanie, malarické 
granulómy v mozgu).  
Ochorenia  
Po nakazení človeka vzniká prepatentné štádium, keď sa parazity množia v pečeni. Až keď 
merozoity uvoľnené z parenchýmu pečene a prenikajúce do erytrocytov, v ktorých sa množia, 
sa pri prasknutí erytrocytov uvoľnia do krvného obehu, vzniká prvý malarický záchvat. 
Frekvencia a priebeh záchvatov závisí od druhu plazmódia. Malária terciana je 
charakteristická horúčkami opakujúcimi sa každý tretí deň, malária quartana každý štvrtý 
deň, u tropickej malárie (P. falciparum) sú horúčky každý deň. Klasický malarický záchvat má 
tri fázy: zimnica – horúčka – potenie. Zimnica trvá 15 minút až 2 hodiny, prechádza do 
horúčky, ktorá vzniká uvoľnením toxických látok pri schizogónii. Dosahuje 39 – 41C̊ a dôjde ku 
tachykardii. U terciány trvá horúčka 3 – 8 hodín, u kvartány 4 – 5 hodín, u tropickej skoro 
nepretržite 20 – 24 hodín a je sprevádzaná delíriom. Horúčkový záchvat je ukončený silným 
potením a teplota klesá pod 37 C̊.  

• Plasmodium falciparum, je zodpovedná za 

najviac úmrtí; 

• P. vivax a P. ovale, zapríčiňujú benignu 

tertiana malariu (epizódy horúčky typicky v 

48-h intervaloch)

• P. malariae, zapríčiňuje quartana malariu

(epizódy horúčky typicky v 72-h intervaloch). 

• Malaria je charakterizovaná závažnou 

únavou, vysokou horúčkou a potením, často 

intenzívnymi bolesťami hlavy, svaloch a 

zvracaním.

• Falciparum malaria môže progredovať  do 

kómy, kŕčov a smrti.

• Mnoho rokov sa používa ako štandardná 

liečba chlorochín.
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