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CESTODA CESTODA (Tasemnice)(Tasemnice)

• onemocnění: cestodózy

• životní cyklus: většinou nepřímý

• postavení člověka v životním cyklu:

> definitivní hostitel

> mezihostitel

> definitivní hostitel i mezihostitel

•• onemocnonemocněěnníí:: cecestodstodóózyzy

•• žživotnivotníí cykluscyklus:: vvěěttššinouinou nepnepřříímýmý

•• postavenpostaveníí ččlovlověěka v ka v žživotnivotníímm cyklucyklu::

>> definitivndefinitivníí hostitelhostitel

>> mezihostitelmezihostitel

>> definitivndefinitivníí hostitelhostitel i i mezihostitelmezihostitel

Zdroj: http://phil.cdc.gov/PHIL



ZDRAVOTNICKY VÝZNAMNÉ TASEMNICEZDRAVOTNICKY VÝZNAMNÉ TASEMNICE
Řád Druh parazita Počet případů

PSEUDOPHYLLIDEA
Diphyllobothriidae Diphyllobotrium latum 16 milión ů

D. pacificum ? stovky
Spirometra nízký

CYCLOPHYLLIDEA
Anoplocephalidae Bertiella spp. nízký
Davaineidae Railliettina spp. nízký
Linstowiidae Inermicapsifer spp. nízký

Mesocesatoidae Mesocestoides spp. nízký
Dilepididae Dipylidium caninum nízký
Hymenolepididae Hymenolepis nana 36 milión ů

H. diminuta nízký
Taeniidae Taenia solium 5 milión ů

T. saginata 76 milión ů
Multiceps multiceps nízký
Echinococcus granulosus 2 – 5 milión ů
E. multilocularis stovky
E.vogeli desítky
E.oligarthrus nízký



DOSPĚLÁ STÁDIA

hlavi čkahlavi čka ((skolexskolex))

článkované t ěločlánkované t ělo

(max. 2(max. 2-- tisíce tisíce proglotid ůproglotid ů))

celková velikost: cm až metrycelková velikost: cm až metry



�� přímo do lumen st řeva……...přímo do lumen st řeva……...

�� s články do vn ějšího s články do vn ějšího 
prost ředíprost ředí

morfologie morfologie článkůčlánků nutná pro nutná pro 
determinaci druhu !!!determinaci druhu !!!

VYLUČOVÁNÍ VAJÍČEKVYLUČOVÁNÍ VAJÍČEK



MEZIHOSTITELMEZIHOSTITEL

cysticercuscysticercus

DEFINITIVNÍDEFINITIVNÍ
HOSTITELHOSTITEL

SCHEMA ŽIVOTNÍHO CYKLUSCHEMA ŽIVOTNÍHO CYKLU

vajíčko s vajíčko s onkosférouonkosférou

DEFINITIVNÍDEFINITIVNÍ
HOSTITELHOSTITEL

MEZIHOSTITELMEZIHOSTITEL

cysticerkoidcysticerkoid
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TaeniaTaenia

ŽIVOTNÍ CYKLUSŽIVOTNÍ CYKLUS

• dosp ělá tasemnice
tenké střevo člověka

• larvální stádium
T. saginata: cysticercus bovis

svalovina skotu

T. solium: cysticercus cellulosae
svalovina prasat

ht
tp

://
w

w
w

.n
cb

i.n
lm

.n
ih

.g
ov

MEZIHOSTITEL

DEFINITIVNÍ 
HOSTITEL

T. solium

T. saginata



T. solium: dosp ělý jedinec

Zdroj: http://en.wikipedia.org, 

hlavička

článkované tělo



TaeniaTaenia saginatasaginata (tasemnice bezbranná)(tasemnice bezbranná)

• onemocnění: tenióza (taeniasis)

• rozšíření: kosmopolitní

• životní cyklus: nepřímý

• mezihostitel: skot

• definitivní hostitel: člověk

• onemocnění: tenióza (taeniasis)

• rozšíření: kosmopolitní

• životní cyklus: nepřímý

• mezihostitel: skot

• definitivní hostitel: člověk

DOSPĚLÁ STÁDIA
• morfologie: článkované tělo 

délka 3-10m, počet článků: 1 000-2 000
• délka života: 12 – 13 let (ale i 20 let)

DOSPĚLÁ STÁDIADOSPĚLÁ STÁDIA
•• morfologiemorfologie:: ččlláánkovannkovanéé ttěělo lo 

ddéélkalka 33--10m, 10m, popoččet et ččlláánknkůů: 1 000: 1 000--2 0002 000
•• ddéélkalka žživotaivota:: 12 12 –– 13 let (ale i13 let (ale i 20 let20 let))

skolex bez háčků
vel.  cca 2 mm v průměru

PREPATENTNÍ PERIODA: 4 - 14 měsíců
PŘENOS: po konzumaci nedostate čně tepeln ě zpracovaného hov ězího

masa (tatarské bifteky, šašlik, kebab)

PREPATENTNÍ PERIODA: 4 - 14 měsíců
PŘENOS: po konzumaci nedostate čně tepeln ě zpracovaného hovězího

masa (tatarské bifteky, šašlik, kebab)

http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite



TaeniaTaenia saginatasaginata::

POČÁTEK PATENTNÍ PERIODYPOČÁTEK PATENTNÍ PERIODY

VYLUČOVÁNÍ VAJÍČEK NEBO ČLÁNKŮ TASEMNICE

vajíčka vajíčka 
bezprostředně po nakladeníbezprostředně po nakladení

schopná infikovat mezihostiteleschopná infikovat mezihostitele

proglotidyproglotidy
jednotlivé, jednotlivé, 

odcházejí i mimo defekaciodcházejí i mimo defekaci

16-20 x 5-7mm velikost: 30 velikost: 30 -- 4040µµmm

denně 3 – 28 článků
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LARVÁLNÍ STÁDIALARVÁLNÍ STÁDIA

cysticercus bovis (boubel, uher)

• infekce: cysticerkóza ( cysticercosis)

• hostitel: pouze skot (č. Bovidae)

• lokalizace: žvýkací svaly, myokard, bránice, jícen

• doba zrání: 2-4 měsíce

• délka života: 3-6 let

ccysticercusysticercus bovisbovis ((boubelboubel, uher, uher))

•• infekceinfekce:: cysticerkcysticerk óózaza ((cysticercosiscysticercosis))

•• hostitelhostitel:: pouze skpouze sk otot ((čč.. BovidaeBovidae))

•• lokalizacelokalizace:: žžvýkacvýkac íí svalysvaly ,, myokardmyokard , , brbr áánicenice , , jj íícencen

•• dobadoba zrzráánníí:: 22--4 m4 měěssíícece

•• ddéélkalka žživotaivota:: 33--6 let6 let

velikost 4-9 x 3-7 mm
Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki

přísavky



TaeniaTaenia soliumsolium (tasemnice (tasemnice dlouho člennádlouho členná ))

• onemocnění: tenióza, cysticerkóza

• rozšíření: kosmopolitní

• životní cyklus: nepřímý

• mezihostitel: prase domácí i divoké,
člověk

zřídka: pes,kočka, opice

• definitivní host.: člověk

•• onemocnonemocněěnníí:: tenitenióózaza, , cysticerkcysticerkóózaza

•• rozrozšíšířřeneníí:: kosmopolitnkosmopolitníí

•• žživotnivotníí cykluscyklus:: nepnepřříímýmý

•• mezihostitelmezihostitel:: praseprase domdom ááccíí i i divokdivokéé,,
ččlovlov ěěkk

zzřříídkadka: : pes,kopes,koččka, ka, opiceopice

•• definitivndefinitivníí host.host.:: ččlovlov ěěkk

DOSPĚLÁ STÁDIA:
• morfologie:   článkované tělo 

délka 2-3m (až 10m) 
počet článků: 700-1000 

• délka života: až 20 let

DOSPDOSPĚĚLLÁÁ STSTÁÁDIA:DIA:
•• morfologiemorfologie:   :   ččlláánkovannkovanéé ttěělo lo 

ddéélkalka 22--3m3m (a(ažž 10m) 10m) 
popoččet et ččlláánknkůů: 700: 700--1000 1000 

•• ddéélkalka žživotaivota: : aažž 20 let20 let

PREPATENTNÍ PERIODAPREPATENTNÍ PERIODA: 4: 4 -- 1144 mměěssííccůů
PŘENOSPŘENOS: : popo konzumacikonzumaci nedostatenedostateččnněě tepelntepelně zpracovaného ě zpracovaného vepřovéhovepřového masamasa

Zdroj: http://en.wikipedia.org, 

skolex s háčky
velikost: cca 1 mm



TaeniaTaenia soliumsolium: : 

POČÁTEK PATENTNÍ PERIODYPOČÁTEK PATENTNÍ PERIODY

VYLUČOVÁNÍ VAJÍČEK NEBO ČLÁNKŮ TASEMNICEVYLUČOVÁNÍ VAJÍČEK NEBO ČLÁNKŮ TASEMNICE

vajíčka vajíčka 
bezprostředně po nakladeníbezprostředně po nakladení

schopná infikovat mezihostiteleschopná infikovat mezihostitele

proglotidyproglotidy
v pentlicích v pentlicích 

odcházejí při defekaciodcházejí při defekaci

10-14 x 6-8 mm
velikost: 30velikost: 30--36 36 µµmm
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LARVÁLNÍ STÁDIALARVÁLNÍ STÁDIA

cysticercus cellulosae (boubel, uher)

• infekce: cysticerkóza (cysticercosis)

• hostitel: prase, člov ěk

• lokalizace: svalstvo, mozek

• velikost: 6-20 x 5-10 mm

• doba zrání: 2-4 měsíce

• délka života: 3-6 let

ccysticercusysticercus cellulosaecellulosae ((boubelboubel ,, uheuhe r)r)

•• infekceinfekce:: cysticerkcysticerkóózaza ((cysticercosiscysticercosis))

•• hostitelhostitel:: praseprase , , ččlovlov ěěkk

•• lokalizacelokalizace:: svalstvosvalstvo, , mozekmozek

•• velikostvelikost:: 66--2020 xx 55--10 mm10 mm

•• dobadoba zrzráánníí:: 22--4 m4 měěssíícece

•• ddéélkalka žživotaivota:: 33--6 let6 let

Zdroj: Atlas of Medical Parasitology

http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite



TENIÓZA:TENIÓZA: KLINICKÉ PROJEVYKLINICKÉ PROJEVY

nnáákaza dospkaza dosp ěělými stlými st áádii tasemnicedii tasemnice

•• vvěěttššinouinou asymptomatickasymptomatický prý průůbběěhh

•• gastrointestingastrointestináálnlníí obtobtíížže (e (drdráážždivdivéé pohybypohyby tasemnictasemnic, , toxinytoxiny))

vvěěttššinouinou ppřříítomnatomna 1 1 tasemnicetasemnice

http://commons.wikimedia.org/wiki



CYSTICERKÓZACYSTICERKÓZA

ZPŮSOB INFEKCE ČLOVĚKA

• per os

•• pozřením vajíček T. solium vylučovaných jiným 
člověkem

•• -“- vylučovaných pacientem samotným

• po terapii + regurgitace → vajíčka z tenkého 
střeva do žaludku → aktivace onkosfér z vajíček

ZPŮSOB INFEKCE ČLOVĚKAZPŮSOB INFEKCE ČLOVĚKA

•• per per osos

•••• pozřením vajíčekpozřením vajíček TT. . soliumsolium vyluvyluččovaných jiným ovaných jiným 
ččlovlověěkemkem

•••• --““-- vyluvyluččovaných pacientem samotnýmovaných pacientem samotným

•• po terapiipo terapii + regurgitace + regurgitace →→ vajvajííččka z tenkka z tenkéého ho 
ststřřeva do eva do žžaludku aludku →→ aktivace aktivace onkosfonkosféérr z vajz vajííččekek

nákaza larválními stádii tasemnic



CYSTICERKÓZA: KLINICKÉ PROJEVY

závažnost projevů odráží:

→→→→ délku trvání nákazy
→→→→ počet a lokalizaci parazitů
→→→→ imunitní odpovědi hostitele

LOKALIZACE ↔↔↔↔ KLINICKÉ PROJEVY

→CNS (60%): křeče, intrakraniální hypertenze, psychické poruchy

→oko (20%): poruchy vidění

→podkoží :solitární či mnohočetná, připomíná neurofribomatózu

→→→→ srdce, kosterní svalstvo, plíce, aj.



NEUROCYSTICERKÓZA

Zdroj: http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol3no3/evans.htm

Zdroj obrázků: Atlas of Medical Parasitology, photo: Dr. Dan Steriu

cysticercus cellulosae



NEUROCYSTICERKÓZA

Zdroj: http:// commons.wikimedia.org/wiki, author: Indmanuaba

Zdroj: Atlas of Medical Parasitology



NEUROCYSTICERKÓZA

c

Zdroj: Atlas of Medical parasitology, Photo Dr. Ramaswamy A.S

Histologie



cysticercus racemosus

predilekční místo: base mozku



svalová 
cysticerkóza

Zdroj: Atlas of Medical Parasitology



CysticercusCysticercus racemosusracemosus

lokalizace: mozek
charakteristika:rozvětvený, většinou sterilní

llokalizaceokalizace: : mozekmozek

charakteristikacharakteristika::rozvrozvěětvenýtvený, v, věěttššinouinou sterilnsterilníí

larvlarv áálnln íí stst áádium dium T. T. soliumsolium

predilekční místo: 
base mozku



• TENIÓZA
přímý mikroskopický průkaz
(průkaz článků nebo vajíček) 

k druhové determinaci nezbytné články

• CYSTICERKÓZA
serologie (sérum, sklivec, likvor)

zobrazovací metody

•• TENITENIÓÓZAZA
přímý mikroskopický průkaz
(průkaz článků nebo vajíček) 

k druhové determinaci nezbytné články

•• CYSTICERKCYSTICERKÓÓZAZA

serologieserologie (s(séérum, sklivec, rum, sklivec, likvorlikvor ))

zobrazovaczobrazovac íí metodymetody

DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKA

Zdroj: http://phil.cdc.gov/PHIL

T. solium

Zdroj:http://www.dpd.cdc./dpdx

T. saginata

http://commons.wikimedia.org/wiki



HymenolepisHymenolepis nananana (tasemnice d ětská)(tasemnice d ětská)

• onemocnění: hymenolepióza (hymenolepiasis) 

• rozšíření: kosmopolitní

• životní cyklus: přímý , nepřímý

• definitivní host.: člověk (hlavn ě děti), hlodavci

•• onemocnonemocněěnníí:: hymenolepihymenolepióózaza ((hymenolepiasishymenolepiasis) ) 

•• rozrozšíšířřeneníí:: kosmopolitnkosmopolitn íí

•• žživotnivotníí cykluscyklus:: ppřříímýmý , nep, nepřříímýmý

•• definitivndefinitivníí host.:host.: ččlovlov ěěkk (hlavn(hlavn ěě dděěti), hlodavciti), hlodavci

PŘENOSPŘENOS
•• přímý přímý interhumánníinterhumánní kontaktkontakt
•• prost řednictvím kontaminovaných prost řednictvím kontaminovaných 
předmětůpředmětů

•• prost řednictvím mezihostiteleprost řednictvím mezihostitele
•• vnější a vnit řní vnější a vnit řní autoinfekceautoinfekce

2cm

DOSPĚLCI

Zdroj:http://www.dpd.cdc./dpdx



ŽIVOTNÍ CYKLUS

vajíčko
vajíčko

dospělá 
tasemnice

skolex



PATOGENEZEPATOGENEZE

Patogenní projevy vyvolávají i Patogenní projevy vyvolávají i cysticerkoidycysticerkoidy
(vývoj ve střevní sliznici, enzymy)(vývoj ve střevní sliznici, enzymy)

Závažnost onemocn ění odvislá od po čtu usídlených Závažnost onemocn ění odvislá od po čtu usídlených 
parazit ů: parazit ů: 
slabé infekce: slabé infekce: asymptomatickéasymptomatické
silné: nevolnost, bolesti v b řiše, pr ůjemsilné: nevolnost, bolesti v b řiše, pr ůjem

Zdroj: Parasites World



• onemocnění: hymenolepióza (hymenolepiasis) 

• rozšíření: kosmopolitní

• životní cyklus: nepřímý

• definitivní host.: krysa, potkan, myš, opice
(člověk náhodn ě)

•• onemocnonemocněěnníí:: hymenolepihymenolepióózaza ((hymenolepiasishymenolepiasis) ) 

•• rozrozšíšířřeneníí:: kosmopolitnkosmopolitníí

•• žživotnivotníí cykluscyklus:: nepnep řříímýmý

•• definitivndefinitivníí host.host.:: krysa, potkan, myš, opicekrysa, potkan, myš, opice
(člověk náhodn ě)(člověk náhodn ě)

HymenolepisHymenolepis diminutadiminuta

délka: 20 délka: 20 -- 60 mm60 mm Zdroj: http://phil.cdc.gov/PHIL

skolexdospělec



Infekční stádium

Diagnostické stádium
Cysticerkoidy v tělní 

dutině hmyzu

vajíčka ve stolici
zralý článek

skolex

pozření vajíček členovcem

líhnutí onkosféry

dospělé tasemnice v tenkém střevě



DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKA

•• mikroskopická diagnostika vají ček či článků ve stolicimikroskopická diagnostika vají ček či článků ve stolici

vajíčko: 36vajíčko: 36--50 x 4050 x 40--60 60 µµµµµµµµmm

H. nana H. H. diminutadiminuta
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vajíčko: 60vajíčko: 60--79 x 7279 x 72--86 86 µµµµµµµµmm
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vajíčka v vajíčka v kapsuláchkapsulách

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki, 
photo Joel Mills

Zdroj: wwww.dpd.cdc.gov

(délka dosp.tasemnic: 2-7 cm)

Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS

Dipylidium caninum

ččlánky tvaru okurkových semenlánky tvaru okurkových semen



Diphyllobothrium latum (škulovec široký)(škulovec široký)

• onemocnění: difylobotrióza (diphyllobothriasis)

• rozšíření: mírné pásmo, okolí velkých jezer a řek

• životní cyklus: nepřímý
• mezihostitelé: 1. korýši 2. ryby

• definitivní hostitel: savci, ptáci + 3. člověk

•• onemocnonemocněěnníí:: difylobotridifylobotrióózaza ((diphyllobothriasisdiphyllobothriasis))

•• rozrozšíšířřeneníí:: mmíírnrnéé ppáásmosmo, , okolokolíí velkýchvelkých jezerjezer a a řřekek

•• žživotnivotníí cykluscyklus:: nepnepřříímýmý
•• mezihostitelmezihostiteléé:: 1.1. korýkorý ššii 2. 2. rybyryby

•• definitivndefinitivníí hostitelhostitel:: savci, ptsavci, ptááci +ci + 3. 3. ččlovlov ěěkk

PŘENOS
per os: nedostatečně tepelně
zpracované infikované rybí maso

PŘENOS
per per osos: : nedostatenedostateččnněě tepelntepelněě

zpracovanzpracovanéé infikovaninfikovanéé rybryb íí masomaso



ZDRAVOTNICKY  VÝZNAMNÉ   DRUHY  ZDRAVOTNICKY  VÝZNAMNÉ   DRUHY  DiphyllobotriumDiphyllobotrium

DruhDruh 2. Mezihostitel2. Mezihostitel Geografické rozší řeníGeografické rozší ření

MOŘE
D.alascense lososovití Aljaška (Kuskokwim Delta)
D.cameroni mořské ryby Japonsko
D.cordatum mořské ryby Moře severní polokoule
D.klebanovski losos, pstruh východní Euroasie,Japonské 

moře, Ochotské m. (asi Aljaška)
D.lanceolatum lososovití severní Pacifik, Behringovo moře
D.pacificum mořské ryby Peru, Chile, japonsko
D.yonagoensis losos Japonsko, východní Sibiř
Dyplogonoporus
balaenopterae mořské ryby oblast severního Pacifiku

SLADKÉ VODY
D.dalliae Dallia pectoralis Aljaška, Sibiř
D.dendriticum lososovotí Severní Atlantický oceán
D.latum štika, lososovití Fennoscandia, Kuba, západ 

býv.SSSR,Již.a Sev. Amerika
D.nihonkaiense losos Japonsko
D. ursi lososovití Aljaška, Britská Kolumbie



ŽIVOTNÍ CYKLUS

plerocercoid

procercoid

coracidium

se stolicí do vnějšího prostředí nezralá vajíčka



•• hostitel: člov ěk, pes, vlk, medvěd
• morfologie: článkované tělo 

skolex s přísavnými rýhami
délka těla: 5-10m, počet článků: 2 000-4 000

• délka života: až 15 let
• lokalizace: tenké st řevo

DOSPĚLÁ STÁDIADOSPĚLÁ STÁDIA

Zdroj: Wikimedia Commons

články

hlavička

články



DIAGNOSTIKA
• průkaz vajíček či proglotidů ve stolici

(5 – 6 týdnů p.i.)
• detekce koproantigenů (ELISA) - v ČR se 

neprovádí
• + laboratorní vyšetření krve

50-76 x 40-51 µµµµm

PROJEVY INFEKCE
•••• průjem, zvracení, abdominální bolesti

•••• atypické projevy - migrace tasemnic pankreatických vývo dů

•••• nízké koncentrace B12 mohou vyústit v v poškození n ěkterých 
funkcí CNS

•••• ? megaloblastická anémie

Zdroj obrázků: Praktický atlas lékařské parazitologie



Diphyllobothrium latum - 2. mezihostitel (ryby)

plerocercoid

délka až 1-2 cm
lokalizace-svalovina



KLINICKÉ PROJEVYKLINICKÉ PROJEVY

•••• průjem, zvracení, abdominální bolesti

•••• atypické projevy
migrace tasemnic pankreatických vývod ů

•••• nízké koncentrace B12 mohou vyústit v v poškození 
některých funkcí CNS

•••• ? megaloblastická anémie

DIAGNOSTIKADIAGNOSTIKA
•• průkaz vajíček či průkaz vajíček či proglotidůproglotidů ve stolicive stolici

(5 (5 –– 6 týdnů p.i.)6 týdnů p.i.)

•• detekce detekce koproantigenůkoproantigenů (ELISA) (ELISA) -- v ČR v ČR 
se neprovádíse neprovádí

•• + laboratorní vyšetření krve+ laboratorní vyšetření krve vejce: 50-76 x 40-51 µµµµm

Zdroj: Atlas of Medical parasitology, 
photo Dr. Marc Lontie



PREVENCEPREVENCE

•• PROSOLOVÁNÍPROSOLOVÁNÍ : množství soli a doba p ůsobení odvislé  na velikosti : množství soli a doba p ůsobení odvislé  na velikosti 
filetufiletu

váha váha filetufiletu množství soli/váha množství soli/váha filetufiletu efektivní doba efektivní doba 
solenísolení

12% 12% 5 dní5 dní

3kg v ledu (3kg v ledu (--3 3 -- 5 5 ooCC)) 3535--40%40% 77--10 dní10 dní

4 kg v ledu4 kg v ledu 5050--60%60% 3535--39dní39dní

•• UZENÍUZENÍ: : může být neefektivnímůže být neefektivní

•• TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍTEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ :: 5050ooC po 10C po 10--30min30min

5656ooC po 5 minutC po 5 minut

•• MRAŽENÍMRAŽENÍ :: --1818ooC po 16 a více hodinC po 16 a více hodin

--1010oo -- 1111ooC po 2 dny C po 2 dny 

USA: USA: seafoodseafood:: --2323ooC a níže po 7 dní; C a níže po 7 dní; --3535ooC po 15 hodin a víceC po 15 hodin a více



SPARGANÓZA
Původce larvální stádiumPůvodce larvální stádium ((sparganumsparganum ):):

SpirometraSpirometra mansonimansoni, , S. S. mansonoidesmansonoides, , S. S. theileritheileri

DEFINITIVNÍ HOSTITELDEFINITIVNÍ HOSTITEL
pes, psovité šelmy, pes, psovité šelmy, 

masožravcimasožravci
dosp ělé tasemnicedosp ělé tasemnice

1. MEZIHOSTITEL1. MEZIHOSTITEL
CyclopsCyclops

procercoidprocercoid

2. MEZIHOSTITEL2. MEZIHOSTITEL
žáby, hadi, drobní hlodavcižáby, hadi, drobní hlodavci
plerocercoidplerocercoid ((sparganumsparganum ))

ČČLOVĚKLOVĚK

•• pití vody kontaminované pití vody kontaminované 
buchankami   buchankami   
•• konzumace syrových 2. MZ                  konzumace syrových 2. MZ                  
• • přímým přelézáním parazitůpřímým přelézáním parazitů



Dospělci v tenkém střevě

žáby
ryby

korýši

plerocercopid, 

sparganum

procercoid



Sparganóza: INFEKČNÍ AGENS

http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite

plerocercoid



KLINICKÉ PROJEVYKLINICKÉ PROJEVY

•••••••• odvislodvisléé na lokalizaci parazita (pohyblivost zachovna lokalizaci parazita (pohyblivost zachováána)na)

plerocercoidplerocercoid: variabilní velikost (1: variabilní velikost (1--50 cm)50 cm)

typické:typické: délka několik cmdélka několik cm

šířka 1šířka 1--2 mm2 mm

•••••••• proliferativníproliferativní formaforma
•••••••• extrextr éémnmněě řříídkdk áá (Asie, Amerika)(Asie, Amerika)

Klinika: z pKlinika: z p ůůvodnvodn íí mmíísta sta →→→→→→→→ subkutsubkut áánnnn íí nodulynoduly (a(ažž tumorovittumorovit éé““ a a 
bolestiivbolestiiv éé nnáádory)dory)



DiplonogoporusDiplonogoporus

DH: st řevo velryb a tule ňůDH: st řevo velryb a tule ňů

člověk: vzácn ěčlověk: vzácn ě ( případy nap ř. ( případy nap ř. 
z Japonska, Rumunska)z Japonska, Rumunska)

Zdroj: cmndroppbydrop.wordpress.com

Zdroj:nih.go.jp

délka až 10 m



Děkuji za pozornost


