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Úvod

Význam parazitů živočichů a člověka, respektive povědomí o jejich výskytu, 
v rozvinutých i rozvojových zemích donedávna poněkud opomíjené, v poslední době 
narůstá. Paraziti mohou hrát významnou roli zejména v podmínkách intenzivní živočišné 
výroby, kde je koncentrováno velké množství zvířat na relativně malém prostoru. 
V takových podmínkách, zejména při nedodržení základních zoohygienických zásad 
(čistota prostředí, dezinfekce, dezinsekce a deratizace), se paraziti mohou velmi rychle 
rozšířit a způsobit nemalé hospodářské škody. Také často na první pohled nevysvětlitelné 
zdravotní obtíže se mohou nakonec vysvětlit právě vlivem parazitů.

I v humánní medicíně se bohužel stále ještě velmi často setkáváme se situací, že 
k možnosti napadení parazity se lékaři obrací až na poslední chvíli, kdy už vyzkoušeli 
všechny další možnosti. Nezbývá než doufat, že situace se postupně změní nejen ve 
prospěch hlubší znalosti problematiky výskytu parazitů, ale třeba do budoucna 
i možnosti využití jejich vlivu v náš vlastní prospěch.

Tento atlas slouží jako praktická pomůcka při výuce předmětů Veterinární 
parazitologie, Veterinářství a Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat na 
Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jistě jej ale využijí i ti, 
kteří se chtějí dozvědět více o současné problematice výskytu a diagnostiky parazitů 
u hospodářských a zájmových zvířat, a nedostatek česky psané literatury v této 
problematice je doposud odrazoval.

Projekt zhotovení sbírky trvalých preparátů a tohoto atlasu, který je její nedílnou 
součástí, byl financován projektem Fondu rozvoje vysokých škol (ZF – FRVŠ 700/2013).

Poděkování

Zvláštní poděkování náleží všem, kteří laskavě poskytli metodiku a vzorky pro 
vytvoření sbírky trvalých preparátů a fotografií, případně věnovali vlastní autorské 
fotografie, jmenovitě jsou to:

Doc. Ing. Martin Kváč, Ph.D.
Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.
MVDr. Kateřina Pomajbíková, Ph.D.
Bc. Eva Myšková
Prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
Dr. Agniezska Perec-Matysiak
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Metody detekce parazitů
Metody detekce parazitů se obecně dělí na přímé (průkaz vajíček nebo dospělců ve 

stolici, moči, krvi, na povrchu těla, průkaz larev v tkáni, apod.) a na nepřímé (průkaz 
specifických protilátek proti danému parazitovi). Pro účely tohoto atlasu budou popsány 
koprologické metody diagnostiky parazitů a stručně zmíněny metody detekce parazitů 
v krvi a na povrchu kůže.

Koprologické metody detekce parazitů
Koprologie je soubor metod používaných v parazitologii k diagnostice parazitárních 

infekcí z trusu zvířete nebo ze stolice člověka. Jedná se o základní, jednoduchou, časově 
nenáročnou a velmi efektivní formu diagnostiky, jež se používá jak v humánní tak ve 
veterinární medicíně. Principem je detekce vajíček helmintů, jejich larev či dospělců; 
dále pak detekce exogenních vývojových stádií (oocyst, cyst, spor…) parazitárních 
protistů ve vzorcích trusu/stolice. 

Přestože u řady parazitů neprobíhá vývojový cyklus v zažívacím traktu hostitele, 
opouští vývojová stádia tělo parazitovaného jedince trusem/stolicí. Příkladem mohou 
být plicní nematoda rodu Dictyocaulus. 

Sběr a uchování vzorků
Parazitologické vyšetření by mělo být prováděno z čerstvého fekálního materiálu, 

z důvodů možného zkreslení výsledku vzhledem k omezení životaschopnosti trofozoitů 
parazitických prvoků nebo rychlému vývoji a líhnutí L1 larev některých nematod během 
několika málo hodin či dnů. 
Vzorky pro koprologické vyšetření je vhodné sbírat bezprostředně po defekaci do čistých 
nádob nebo sáčků, které je třeba označit jménem či číslem zvířete, druhem zvířete, 
datem odběru, případně názvem lokality sběru. Zejména druh zvířete a věk je mnohdy 
rozhodující pro určení parazita, případně posouzení prostého pasivního transportu stádií 
parazitů přes zažívací trakt hostitele. Volně ležící vzorky trusu mohou být osidlovány 
volně žijícími nematody, což může vést k obtížnější nebo nesprávné diagnostice. 
Optimální množství materiálu pro koprologické vyšetření je cca 10 g, nicméně v případě 
některých živočichů je nutné se spokojit s daleko menším množstvím vzorku, například u 
drůbeže a drobného ptactva, hlodavců. Vzorky je třeba ihned zpracovat, nebo uchovat 
v chladnu či fixovat. V případě intermitentního vylučování exogenních vývojových stádií 
parazitů (např. vajíčka tasemnic, cysty giardií nebo spory mikrosporidií) je třeba odběr 
vzorku od daného jedince provádět opakovaně, doporučuje se provést tři odběry ob 
den.

Makroskopická diagnostika
Makroskopická diagnostika by měla být vždy součástí koprologických metod detekce 

parazitů, ačkoli v praxi se na ní často poněkud zapomíná. Makroskopické posouzení trusu 
slouží k detekci dospělců (např. škrkavek, roupů) nebo jejich částí (např. článků tasemnic) 
ve výkalech hostitele. Zjištění neobvyklého vzhledu, barvy a konzistence
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a konzistence, případně příměsi krve či hlenu ve stolici může v některých případech také 
napovědět možnou přítomnost patogenních organismů.

Mikroskopická diagnostika

Nativní preparát
Pomocí nativního preparátu lze detekovat přítomnost pohyblivých stádií bičíkovců, 

nálevníků a měňavek v trusu. Ty se identifikují na základě velikosti, tvaru, povrchových 
struktur a typického pohybu.

Nátěr je možné nechat zaschnout, fixovat ve vhodném činidle a barvit některou ze 
specifických barvicích metod. Tento postup umožňuje zvýraznit některé druhy parazitů, 
které jsou často bezbarvé a v nativním preparátu by proto byly obtížně detekovatelné.

Flotačně koncentrační metody

Flotace
Flotace je rychlá a relativně nenáročná metoda, která má široké uplatnění ve 

veterinární diagnostice. Flotačních metod je celá řada, proto se v tomto atlasu omezíme 
pouze na popsání principu metody. Flotace je založena na vyšší specifické hmotnosti 
flotačního roztoku než parazitárních stádií. Parazitární stádia vlivem gravitace nebo 
centrifugace ve zkumavce vyplavou na hladinu, odkud je možno je sebrat a přenést na 
mikroskopické sklo. Preparáty se ihned prohlíží pod mikroskopem při zvětšení 100× – 
400×. V preparátu lze flotací detekovat oocysty prvoků, menší larvy a menší vajíčka 
helmintů, např. tasemnic nebo většiny nematod.

Flotačních roztoků je celá řada a jejich volba závisí na několika faktorech, mezi nimi 
například na tom, zda vyšetření cílíme na určitého parazita. Nejčastěji používané flotační 
roztoky jsou shrnuty v tabulce 1.

McMasterova kvantifikační metoda
Kvantifikační metoda detekce parazitů umožňuje vypočítat intenzitu infekce. 

Navazuje na flotační metodu, postup je stejný jako u flotace, ovšem tekutina z hladiny se 
vlije do McMasterovy komůrky. Čtverce v ní obsažené umožňují vypočítat množství 
vývojových stádií parazitů v gramu trusu.

5
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Tabulka 1: Srovnání nejběžněji užívaných flotačních činidel (upraveno dle Zajac a Conboy 
2006).

Sedimetační metody
Sedimentační koncentrační metoda se používá pro záchyt cyst prvoků a vajíček 

helmintů, která díky své specifické hmotnosti neflotují k hladině při flotační metodě. 
Jsou to zejména vajíčka motolic, některých tasemnic, helmintů a prvoků (améb). 

Obecným principem metody je promíchání fekálního materiálu s vodovodní vodou 
a ponechání směsi v klidu po určitou dobu tak, aby vajíčka mohla klesnout na dno 
zkumavky, odkud jsou odsáta nebo po odstranění supernatantu vylita na sklíčko. Tento 
proces je možné urychlit a zefektivnit pomocí centrifugace za použití různých 
sedimentačně-koncentračních roztoků (např. kombinace methiolát – jod – formaldehyd, 
ethyl acetát, Hemo-De, ether…).

Larvoskopie

Baermannova metoda detekce larev
Tato metoda využívá jevu pozitivního termo- a hydrotropismu, tedy aktivní migrace 

larev z chladného, suchého prostředí do prostředí teplejšího a vlhčího. Vzorek trusu 
v gáze nebo na sítku se umístí z jedné poloviny pod hladinu teplé vody v kónické nádobě 
a nechá se stát po dobu minimálně 12 hodin. Larvy migrují ze vzorku ven a padají na dno 
nádoby, odkud jsou poté odsáty. 
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Název Specifická 
hmotnost

Výhody Nevýhody

Nasycený 
dusičnan 
sodný (NaNO )3

1,20 Flotuje běžná vajíčka helmintů 
a cysty prvoků.

Rychle ničí giardie. Neflotuje 
vajíčka motolic a některých 
druhů tasemnic a nematod.

33% síran 
zinečnatý 
(ZnSO )4

1,18 Flotuje běžná vajíčka helmintů 
a cysty prvoků. Používá se pro 
giardie a některá plicní 
nematoda.

Neflotuje vajíčka motolic 
a některých druhů tasemnic 
a nematod.

Nasycený 
chlorid sodný 
(NaCl)

1,20 Flotuje běžná vajíčka helmintů 
a cysty prvoků.

Rychle ničí giardie. Neflotuje 
vajíčka motolic a některých 
druhů tasemnic a nematod.

Nasycený síran 
hořečnatý 
(MgSO )4

1,32 Flotuje běžná vajíčka helmintů 
a cysty prvoků.

Rychle ničí giardie. Neflotuje 
vajíčka motolic a něktlerých 
druhů tasemnic a nematod.

Sheaterův 
cukerný roztok

1,25 Flotuje běžná vajíčka helmintů 
a cysty prvoků. Používá se pro 
kryptosporidie.

Neflotuje vajíčka motolic 
a některých druhů tasemnic 
a nematod. Méně citlivý na 
giardie. Je lepkavý.



Pomocí této metody jsou často diagnostikovány larvy velkých plicních červů (např. 
Dictyocaulus spp.) a vylíhnuté larvy strongyloidních a strongylidních nematodů.

Vajdova metoda detekce larev
Princip metody je stejný jako v předchozím případě, vzorek se však nechá stát v teplé 

vodě na petriho misce nebo hodinovém sklíčku pouze po dobu 1 hodiny. Tato metoda 
slouží k detekci malých plicnivek (např. Müellerius capillaris).

Krevní nátěr
Krevní nátěr je vhodný ke zjištění množství a tvaru krevních buněk. V parazitologii se 

používá k diagnostice parazitů žijících v krvi, jako Babesia spp., Hepatozoon spp., 
Plasmodium spp.

Krevní nátěr se zhotoví tak, že malá kapka krve se rozetře hranou čistého sklíčka 
skloněného pod úhlem 45° proti směru nátěru, nechá se zaschnout a fixuje se 
methanolem. Nátěr se obvykle barví dle Giemsy. Jednotlivé druhy parazitů jsou 
identifikovány dle velikosti, tvaru, barvy cytoplazmy a dále dle velikosti, barvy, struktury 
a lokalizace jádra.

Pro detekci malárie se kromě krevního nátěru používá technika tlusté kapky, která 
slouží ke kvantitativní analýze výskytu krevniček v krvi.

Metoda tlusté kapky
Při této metodě se kápne na odmaštěné sklíčko kapka krve, rohem jiného sklíčka se 

roztáhne spirálovitým pohybem asi do průměru 1 cm a nechá se zaschnout. Kapka se 
nefixuje a barví se stejně jako v předchozím případě podle Giemsy. V důsledku absence 
fixace dojde k hemolýze erytrocytů a vyplavení hemoglobinu. Preparát je pak dobře 
hodnotitelný z hlediska celkového počtu krevních parazitů. Nevýhodou však je 
nemožnost určit druh parazita, např. u malárie.

Seškrab kůže 
Kožní seškrab slouží k mikroskopickému hodnocení výskytu dermatofytóz 

a některých ektoparazitů (trudníků, zákožek). Místo seškrabu by mělo být před 
vyšetřením vyholeno. Na oholené místo je skalpelem nanesen jemný povlak 
parafínového oleje nebo hydroxidu draselného a pak je místo opatrně oškrabováno 
skalpelem nebo žiletkou ve směru růstu chlupů. Seškrabaný materiál je nanášen na 
podložní sklíčko do kapky použitého média. Seškrab je opakován do té doby, než je na 
kůži znatelné jemné kapilární krvácení.
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Specifická barvení v parazitologii

Anilin-karbol-metylvioleť
Barvení anilin-karbol-metylvioletí dle Miláčka a Vítovce (1985) je metoda specifická 

pro detekci kryptosporidií. Kryptosporidie se jeví jako výrazné okrouhlé nebo mírně 
eliptické útvary na barevném pozadí. 

Barvení dle Giemsy
Giemsovo barvivo obsahuje azur, methylenovou modř a eozin. Barvivo barví acidické 

struktury do odstínů červené barvy, bazické struktury do odstínů purpurové a modré. 
Hojně se využívá v protozoologii k barvení prvoků (např. k detekci giardií) a krevních 
roztěrů, může se použít také k detekci některých bakterií a velkých virů. 

Existuje řada dalších barvicích metod, které jsou více či méně specifické pro detekci 
různých organismů. Je třeba zvolit vhodnou detekční metodu podle toho, jaké parazity 
lze ve vzorku očekávat.

Diagnostické metody v parazitologii

PCR
Jednou z nejčastěji používaných metod je v současnosti PCR (polymerase chain 

reaction). PCR je relativně jednoduchá metoda, založená na namnožení specifického 
úseku DNA ve vzorku in vitro. Pro detekci tohoto úseku je nutné mít specifické primery 
(krátké úseky DNA, které jsou kompatibilní se začátkem a koncem detekovaného úseku). 
Vizualizace získaného produktu se provádí elektroforézou na agarózovém gelu. Obliba 
PCR spočívá v její univerzálnosti. Lze použít prakticky jakýkoli vzorek, který obsahuje 
vyizolovatelnou DNA (kožní buňky, vlasové kořínky, trus). 

Získaný úsek je možné sekvenovat pro zjištění konkrétní sekvence nukleotidů. Na 
PCR navazují některé metody, které umožňují další zpracování daného úseku pro získání 
více informací. Jednou z nich je PCR/RFLP

PCR/RFLP
Při metodě RFLP (restriction fragment length polymorphism) je cílová DNA štěpena 

specifickou restrikční endonukleázou. To je enzym, který rozpoznává specifické krátké 
sekvence nukleotidů (např. Eco150I rozpoznává TAC↓GTA) a štěpí DNA v určitém přesně 
daném místě (označeno šipkou) na fragmenty. Je známo asi 1500 restrikčních 
endonukleáz. Identifikace a analýza produktu se provádí jako u PCR elektroforézou. 
Odlišení různých DNA se provádí na základě polymorfismu délky štěpných úseků. Tento 
polymorfismus vzniká na základě přítomnosti nebo nepřítomnosti rozpoznávacích 
a štěpných míst. Obecně restrikční endonukleázy, které rozpoznávají kratší sekvenci, 
štěpí DNA častěji na menší úseky, zatímco restrikční endonukleázy rozpoznávající delší 
sekvenci štěpí méně často a na delší úseky.
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ELISA
ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) je jednou z nejpoužívanějších 

imunologických metod k detekci protilátek. Je založena na vysoce specifické vazebné 
reakci mezi antigenem a protilátkou. ELISA využívá dvou základních vlastností 
imunoglobinů: 1) schopnost proteinů (vč. imunoglobinů) vázat se na povrch plastů 
(zkumavka, jamka mikrotitrační destičky) a 2) schopnost vázat enzymy na těžké řetězce 
imunoglobinových molekul. Tyto enzymy katalyzují přeměnu substrátu na barevný 
produkt. Vyhodnocení metody je vizuální nebo spektrofotometrické (měří se intenzita 
zabarvení produktu, která odpovídá množství detekovaného antigenu). Pro ELISA se 
používá krevní sérum. Existuje různé varianty ELISA testu -  přímá, nepřímá, sandwich 
a capture ELISA. 

Imunofluorescence
Imunofluorescenčních metod je celá řada. Používají se na histologické preparáty, 

buněčné kultury nebo jednotlivé buňky a jejich části. Lze jimi detekovat přítomnost 
a distribuci proteinů, glykanů a dalších molekul v buňkách. Principem je specifická reakce 
určitého antigenu s fluorescenčně značenou protilátkou. Vizualizace se provádí 
světelným fluorescenčním mikroskopem. 
Metody fluorescence jsou přímé a nepřímé. Při přímé metodě se značená protilátka váže 
přímo na cílovou molekulu. U nepřímé metody se používá nejprve neznačená protilátka 
(např. mouse Ig), která se váže na cílovou molekulu. V druhém kroku se přidává 
fluorescenčně značená protilátka (např. anti-mouse Ig), která se specificky váže na první 
protilátku. Tento druhý způsob, nazývaný IFAT (indirect immunofluorescence antibody 
test), je častější, protože umožňuje větší variabilitu používaných protilátek. 
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Fasciola hepatica 
Vajíčka: 130 – 150 × 60 – 90 μm, oválný tvar, jemně granulovaný obsah, žlutohnědé až 
zlatavé barvy, na jednom pólu opatřené víčkem (operculum), tenká bezbarvá stěna
Dospělec: 2 – 4 cm
Definitivní hostitel: nejčastěji přežvýkavci, dále hospodářsky významní savci, člověk
Mezihostitel: vodní plži, v ČR Galba trucantula
Prepatentní perioda: 8 – 10 týdnů
Lokalizace: játra
Klinické příznaky: poruchy trávení – akutní zánět jater – poruchy vylučování žluči, 
malátnost, vyčerpání až smrt; při chronické formě se objevují dlouhodobé průjmy, 
apatie, anorexie, anémie, citlivost v oblasti jater, objevují se otoky v mezisaničí a na 
ventrálních částech těla
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – sedimentace; ii) dospělci – pitva (játra)
Diferenciální diagnostika: vajíčka F. hepatica lze zaměnit za vajíčka Fascioloides magna
Terapie: triklabendazol

Vajíčko Fasciola hepatica (Autor: M. Kváč).

Paraziti přežvýkavců

100 μm
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Vajíčko Fascioloides magna (Autor: V. Prantlová Rašková).

Fascioloides magna 
Vajíčka: 120 – 185 × 70 – 90 μm, oválný tvar, jemně granulovaný obsah žlutohnědé až 
zlatavé barvy, na jednom pólu opatřené víčkem (operculum), tenká bezbarvá stěna
Dospělec: až 6 cm
Definitivní hostitel: většina jelenovitých (jelen, wapiti, daněk, srnec, jelenec, atd.)
Dead-end hostitel: skot, kůň, prase, bizon, los (nepatentní infekce)
Aberantní hostitel: ovce, koza, morče (infekce končí u hostitele smrtí) 
Mezihostitel: vodní plži, v ČR Galba trucantula
Prepatentní perioda: 5 – 12 týdnů
Lokalizace: játra
Klinické příznaky: u definitivních hostitelů probíhá infekce nejčastěji subklinicky; při 
masivních infekcích dochází k úhynům zvířat v důsledku ruptury jater či velkých cév, velké 
ztrátě krve a zánětu pobřišnice, objevují se otoky v mezisaničí a na ventrálních částech 
těla; u dead-end hostitelů probíhá infekce nejčastěji bez příznaků; pro aberantní 
hostitele je infekce vždy fatální
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – sedimentace; ii) dospělci – pitva (játra)
Diferenciální diagnostika: vajíčka F. magna lze zaměnit za vajíčka Fasciola hepatica 
Terapie: triklabendazol

Paraziti přežvýkavcůParaziti přežvýkavců

100 μm
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Paraziti přežvýkavců

Paramphistomum spp. 
Vajíčka: 145 – 160 × 75 – 85 µm, oválný tvar, obsah hrubě granulovaný nazelenalé až 
šedé barvy se světlými výraznými granuly, jeden pól s víčkem, tenká bezbarvá stěna
Dospělec: 0,5 – 1 cm, kónického tvaru
Definitivní hostitel: skot, ovce, ostatní přežvýkavci
Mezihostitel: vodní plži rodu  Bulinus, Planorbis, Physa  
Prepatentní perioda: 2 – 4 měsíce
Lokalizace: bachor (nedospělé motolice migrují ze slezu do bachoru)
Klinické příznaky: většinou bezpříznakově, pouze při masivní infekci se vyskytují 
vodnaté průjmy, anorexie, kolikové bolesti, křeče
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – sedimentace, flotace; ii) dospělci – pitva (bachor)
Terapie: triklabendazol

Vajíčko Paramphistomum spp. (Autor: M. Kváč).

100 μm
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Paraziti přežvýkavců

Dicrocoelium dendriticum 
Vajíčka: 20 – 30 × 35 – 50 μm, silnostěnná s operculem tmavě hnědé barvy, obsahuje 
miracidium
Dospělec: 0,6 – 1,0 cm dlouhý a 1,5 – 2,5 cm široký, čtyřúhelníkového tvaru, ústní 
přísavka je menší než břišní
Definitivní hostitel: skot, ovce, koza, muflon
1. mezihostitel: suchozemští plži rodů Zebrina, Helicella, Theba, Fruticola
2. mezihostitel: mravenci rodu Formica
Prepatentní perioda: 7 – 12 týdnů
Lokalizace: játra
Klinické příznaky: poruchy trávení, malátnost, nechutenství, anorexie
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci v játrech – pitva, histologie; iii) 
serologické metody – diagnostika protilátek
Terapie: albendazol,  fenbendazol

Vajíčka Dicrocoelium dendriticum v děloze dopělce (Autor: V. Prantlová Rašková).

50 μm
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Paraziti přežvýkavců

Moniezia expansa
Vajíčka: 50 – 60 μm hranatého tvaru opatřena třemi obaly, emryonovaná s pyriformním 
aparátem 
Dospělec: 2 a více metrů, scolex s prominentní přísavkou bez háčků, jednotlivé 
proglotidy jsou cca 4× širší než delší 
Definitivní hostitel: ovce, velbloud, kozy, lamy, skot
Mezihostitel: roztoči z čeledi Oribatidae
Prepatentní perioda: 10 – 12 týdnů
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: při masivních infekcích – intermitentní průjmy, nižší přírůstky, kolikové 
bolesti, obstrukce střev
Diagnostika: i) články, či celé řetězce článků – makroskopicky; ii) vajíčka v trusu – flotace; 
iii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie: albendazol

Vajíčko Moniezia expansa (Autor: V. Prantlová Rašková).

50 μm
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Paraziti přežvýkavců

Moniezia benedeni
Vajíčka: 80 – 90 μm, tvar písmene D (čtyřúhelník), emryonovaná s pyriformním 
aparátem, který je zakončen malým terčíkem 
Dospělec: 2 a více metrů, scolex s prominentní přísavkou bez háčků, jednotlivé 
proglotidy jsou širší než u M. expanza 
Definitivní hostitel: skot, ovce
Mezihostitel: roztoči z čeledi Oribatidae
Prepatentní perioda: 10 – 12 týdnů
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: při masivních infekcích – intermitentní průjmy, nižší přírůstky, kolikové 
bolesti, obstrukce střev
Diagnostika: i) články, či celé řetězce článků – makroskopicky; ii) vajíčka v trusu – flotace; 
iii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie: albendazol

Vajíčko Moniezia benedeni (Autor: M. Kváč).

50 μm
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Paraziti přežvýkavců

Chabertia ovina
Vajíčka: 90 – 105 × 50 – 55 µm, obsahují 16 – 32 blastomer
Dospělec: samec 13 – 14 mm, samice 17 – 20 mm, hlístice s velkým ústním otvorem
Hostitel: ovce
Prepatentní perioda: 6 – 7 týdnů
Lokalizace: tlusté střevo
Klinické příznaky: nižší kvalita vlny, při těžkých infekcích – anémie, průjem
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) L  larvy – koprokultivace; iii) dospělci ve 3

střevech – pitva 
Terapie: ivermektin

Vajíčko Chabertia ovina (Autor: P. Wagnerová).

50 μm
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Paraziti přežvýkavců

Ostertagia ostertagi 

Vajíčka: 90 – 120 × 30 – 42 µm, elipsoidní tvar, strongylidního typu, 16 – 32 blastomer

Dospělec: samec 6 mm, samice 8 – 9 mm, štíhlí hlísti červenohnědé barvy s krátkou ústní 
dutinou

Hostitel: skot, jelen, daněk, příležitostně kozy

Prepatentní perioda: 3 týdny – 6 měsíců (hypobióza)

Lokalizace: slez

Klinické příznaky: dva typy onemocnění: 1) 3 – 4 týdny po začátku pastevní sezóny, 
morbidita vysoká – 75%, mortalita nízká; 2) v zimě, či na začátku jara, kdy se znovuobnoví 
vývojový cyklus po hypobióze (maturace larev L ) – nízká morbidita, vyšší mortalita. 4

V obou případech se objevují profusní průjmy, úbytek na váze; u prvního typu 
onemocnění má průjem persistentní charakter, u druhého typu pak intermitentní. 
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) změna pH v žaludku – změření pH bachorové 
tekutiny; iii) dospělci ve slezu – pitva 
Terapie: benzimidazoly, avermektin, milbemycin

Vajíčko Ostertagia ostertagi (Autor: M. Kváč).

100 μm
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Paraziti přežvýkavců

Nematodirus spp.
Vajíčka: 140 – 230 × 70 – 130 µm, nápadně velká elipsovitá, silnostěnná, 6 – 8 blastomer 
Dospělec: samec 10 – 15 mm, samice 15 – 23 mm, přední konec je více zúžený než zadní, 
na kutikule se nacházejí axiální výběžky
Hostitel: ovce, kozy, skot, volně žijící přežvýkavci
Prepatentní perioda: 14 – 16 dní
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: nechutenství, anorexie, průjmy s obsahem hlenu, který je zpočátku 
černozelený, později žluté barvy; byly pozorovány změny v triasu a celková slabost, která 
souvisí se silnou dehydratací
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) L  larvy – koprokultivace; iii) dospělci ve 3

střevech – pitva
Terapie: ivermektin

Vajíčko Nematodirus spp. (Autor: P. Wagnerová).

100 μm
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Paraziti přežvýkavců

Bunostomum phlebotomum
Vajíčka: 88 – 104 × 47 – 56 µm, nepravidelně elipsovitého tvaru, 4 – 8 blastomer 
Dospělec: 1 – 3 cm, šedobílý s charakteristickými háčky
Hostitel: ovce, kozy, skot, volně žijící přežvýkavci
Prepatentní perioda: 6 – 10 týdnů
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: nechutenství, průjem, hubnutí, kachexie, submandibulární edémy 
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) L  larvy – koprokultivace; iii) dospělci ve 3

střevech – pitva
Terapie: ivermektin, albendazol, fenbendazol

Vajíčko Bunostomum phlebotomum (Autor: M. Kváč).

100 μm
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Paraziti přežvýkavců

Marshallagia marshalli
Vajíčka: 150 – 170 × 30 – 42 µm, oválný tvar, strongylidního typu, 16 – 32 blastomer 

Dospělec: samec 10 – 13 mm, samice 15 – 20 mm, štíhlí hlísti červenohnědé barvy 
s krátkou ústní dutinou

Hostitel: ovce, koza, volně žijící přežvýkavci

Prepatentní perioda: 3 týdny

Lokalizace: slez 

Klinické příznaky: ve většině případů se neobjevují klinické příznaky
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve slezu – pitva 

Diferenciální diagnostika: velmi podobná vajíčkům Nematodirus spp.
Terapie: albendazol, fenbendazol, avermektin, milbemycin
Poznámka: v České republice se vyskytuje sporadicky

Vajíčko Mashallagia marshalli (Autor: P. Wagnerová).

100 μm
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Paraziti přežvýkavců

Haemonchus contortus 
Vajíčka: 88 –104 × 47 –56 µm, elipsovitého tvaru, blastomery vyplňují téměř celé vajíčko, 
jejich počet je obtížně rozlišitelný 
Dospělec: 2 – 3 cm, samec s asymetrickým hřbetním lalokem
Hostitel: ovce, kozy, skot, volně žijící přežvýkavci
Prepatentní perioda: 2 – 4 týdnů
Lokalizace: slez
Klinické příznaky: akutní průběh u ovcí – hemoraghická gastritida – úhyn
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci v žaludku – pitva
Terapie: avermektin, levamizol

Vajíčko Haemonchus contortus (Autor: M. Kváč).

100 μm
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Paraziti přežvýkavců

Trichostrongylus axei 
Vajíčka: 70 – 90 × 35 – 45 µm, podlouhle oválné, strongylidního typu, 16 – 32 blastomer
Dospělec: samec 4,0 – 5,5 mm, samice 5,5 – 7,5 mm, malí, světle hnědočervení, pouhým 
okem špatně viditelní

Hostitel: ovce, kozy, skot

Prepatentní perioda: 2 – 3 týdny

Lokalizace: slez , duodenum

Klinické příznaky: při silných infekcích se objevují poruchy trávení, nechutenství, 
hubnutí, příznaky intoxikace a alergie; byla zjištěna hypoalbuminémie a poruchy 
minerálního metabolismu

Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) L  larvy – koprokultivace; iii) dospělci v žaludku 3

– pitva 

Terapie: ivermektin

Vajíčko Trichostrongylus axei (Autor: M. Kváč).

100 μm
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Paraziti přežvýkavců

Trichuris ovis

Vajíčka: 60 – 80 × 30 – 42 µm, citronovitý tvar s prominujícími zátkami na obou pólech, 
zárodečná buňka je chráněna silnostěnným tmavohnědým obalem 

Dospělec: samec 5 – 8 cm, samice 3,5 – 7 cm, bílí červi

Hostitel: ovce, kozy

Prepatentní perioda: 2 – 3 měsíce

Lokalizace: tlusté střevo

Klinické příznaky: onemocnění probíhá subklinicky; při těžkých infekcích – anémie, 
anorexie, intermitentní průjmy, hubnutí, v trusu se objevuje hlen s příměsí krve
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie: ivermektin

Vajíčko Trichuris ovis (Autor: V. Prantlová Rašková).

50 μm
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Paraziti přežvýkavců

Cooperia spp.
Vajíčka: 70 – 80 × 25 – 35 um, tenkostěnná, oválného tvaru
Dospělec: hlísti hnědočervené barvy ve velikosti 5 – 9 mm, samci s prominentní burzou 
na konci těla.
Hostitel: skot, ovce, kozy, jeleni, srny
Prepatentní perioda: 3 – 5 týdnů
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: průjem, nechutenství, hubnutí, nižší kvalita vlny u ovcí
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) L  larvy – koprokultivace; iii) dospělci ve 3

střevech – pitva 
Terapie: ivermektin

Vajíčko Cooperia spp. (Autor: P. Wagnerová).

100 μm
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Paraziti přežvýkavců

Strongyloides papillosus
Vajíčka: 50 – 55 × 25 – 35 μm, tenkostěnná, obsahující larvu ve tvaru U
Dospělec: velikost < 1 cm, velmi tenký vlasovitý nematod
Hostitel: ovce, kozy, skot, spárkatá zvěř
Prepatentní perioda: 5 – 7 dní
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: i) kožní – larva migrans, erytém, svědění, kožní léze; ii) pulmonární – 
kašel, dušnost, bronchitida; iii) gastrointestinální příznaky – malátnost, bolesti břicha, 
dehydratace, průjmy 
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) L  larvy – koprokultivace; iii) dospělci ve 3

střevech – pitva 
Terapie: ivermektin, fenbendazol

Vajíčka Strongyloides papillosus s typickými larvami (Autor: M. Kváč).

50 μm
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Paraziti přežvýkavců

Dictyocaulus viviparus 
Larva L : 400 × 25 µm, 2/3 těla jsou vyplněny množstvím zásobních tukových 

a bílkovinných granulí, které zcela zakrývají zažívací soustavu
Dospělec: samec 35 – 40 mm, samice 50 – 80 mm
Hostitel: skot, buvol, zebra, velbloud, jelen
Prepatentní perioda: 3 – 4 týdny
Lokalizace: průdušky, průdušnice
Klinické příznaky: záchvatovitý kašel, dušnost, úbytek na váze; telata často hynou na 
sekundární bakteriální pneumonii
Diagnostika: i)  L  larvy – larvoskopie; ii) dospělci v průduškách – pitva1

Diferenciální diagnostika: možno zaměnit s Dictyocaulus filaria 
Terapie: ivermektin

1

Larva Dictyocaulus viviparus (Autor: M. Kváč).

100 μm
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Paraziti přežvýkavců

Müllerius capillaris
Larva L : 300 – 320 µm, esovitě stočený konec a malý hrot připojený ke špičce 

Dospělec: šedočervený vlasovitý nematod, samec 12 – 24 mm, jeho zadní konec je 
spirálovitě stočený a kopulační bursa je složena dovnitř, samice 19 – 30 mm
Hostitel: ovce, koza, srnčí svěř
Mezihostitel: plži rodů Helix, Limax, Ariolimax, Arion a Succinea
Prepatentní perioda: 6 – 10 týdnů
Lokalizace: plíce
Klinické příznaky: více postiženi starší jedinci než mladá zvířata; kašel, hubnutí, 
nechutenství, emfyzém plic, pneumonie.
Diagnostika: i) L  larvy – larvoskopie; ii) dospělci v plicích – pitva 1

Terapie:  benzimidazol, levamisol, ivermektin

1

Larva Müllerius capillaris  (Autor: P. Wagnerová).; výřez: detail ocasu

100 μm

10 μm
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Paraziti přežvýkavců

Buxtonella sulcata
Cysty: 52  131 um, pravidelně kulaté nebo mírně oválné
Hostitel: skot
Prepatentní perioda: 1 – 2 týdny
Lokalizace: tlusté střevo
Klinické příznaky: nespecifické, zřídka se objevují průjmy a dysenterie
Diagnostika: i) cysty v trusu – sedimentace
Terapie: rehydratace, suplementace vitamíny B a C

–

Cysta Buxtonella sulcata (Autor: P. Wagnerová).

100 μm
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Paraziti přežvýkavců

Babesia spp.
Trofozoit: 1,5 – 4,5 × 0,4 – 2,0 µm v závislosti na druhu, obvykle přítomny v páru
Definitivní hostitel: klíšťata Ixodes, Boophilus, Ripicephalus
Mezihostitel: skot (B. bovis, B. divergens, B. bigemina, B. major), ovce a kozy (B. motasi, 
B. ovis), koně (B. equi, B. cabali)
Prepatentní perioda: 6 – 10 dní
Lokalizace: erytrocyty
Klinické příznaky: mezihostitelé mohou trpět anémií, hemoglobinurií, horečkou, 
v akutní fázi může dojít až k úmrtí; mladá zvířata jsou méně vnímavá
Diagnostika: i) trofozoity v erytrocytech – krevní nátěr; ii) protilátky v krvi – IFA, ELISA
Terapie: diminazene diaceturate, imidocarb, amicarbalid

Trofozoity Babesia divergens v červených krvinkách skotu (Autor: V. Prantlová 
Rašková).

10 μm
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Paraziti přežvýkavců

Eimeria spp.
Oocysta: obsahuje jeden sporont v čerstvém trusu, ve vnějším prostředí oocysta 
sporuluje během 4  –  6 dní (vysporulované oocysty obsahují čtyři sporocysty, každá se 
dvěma sporozoity; sporozoit je rohlíčkovitého tvaru s centrálně uloženým jádrem 
a s apikálním komplexem na předním konci)

Hostitel: skot
Eimeria bovis: 23 – 34 × 18 – 24 µm, oválného až vejčitého tvaru, žlutohnědá s málo 
zřetelným mikropyle, lokalizace v tlustém střevě, prepatentní perioda 18 – 21 dní
Eimeria züernii: 15 – 22 × 12 – 19 µm, oválného tvaru, bezbarvá bez mikropyle, lokalizace 
v tlustém střevě, prepatentní perioda 16 – 19 dní
Eimeria ellipsoidalis: 16 – 24 × 14 – 18 µm, eliptického tvaru, bezbarvá bez mikropyle, 
lokalizace v tenkém střevě, prepatentní perioda 8 – 13 dní
Eimeria cylindrica: 18 – 28 × 13 – 16 µm, oválného tvaru, žlutavá bez mikropyle, 
lokalizace v tenkém střevě, prepatentní perioda 11 dní
Eimeria auburnensis: 34 – 46 × 22 – 26 µm, vejčitého tvaru, žlutohnědá se zřetelným 
mikropylem, lokalizace v kaudální části tenkého střeva, prepatentní perioda 18 – 20 dní
Eimeria bukidonensis: 46 – 50 × 33 – 38 µm, hruškovitého tvaru, tmavě hnědá 
s výrazným mikropyle, lokalizace v tenkém střevě, prepatentní perioda 15 – 17 dní
Eimeria subspherica: 11 – 13 × 10 – 12 µm, kulatého tvaru, bezbarvá bez mikropyle, 
lokalizace v tenkém střevě
Eimeria alabanensis: 13 – 25 × 11 – 17 µm, hruškovitého tvaru, žlutohnědá s málo 
výrazným mikropyle, lokalizace v tenkém i tlustém střevě, prepatetní perioda 7 dní
Eimeria pellita: 23 – 41× 26 – 30 µm, oválného tvaru, hnědá s výrazným mikropylem
Eimeria wyomingensis: 36 – 46 × 26 – 32 µm, oválného tvaru, žlutohnědá s výrazným 
mikropylem
Eimeria brasiliensis: 31 – 43 × 21 – 33 µm, eliptického tvaru, žlutohnědá s výrazným 
mikropylem a pólovou čepičkou
Eimeria canadensis: 28 – 38 × 20 – 29 µm, široce eliptického tvaru, tmavě žlutá 
s výrazným mikropylem

Hostitel: ovce
Eimeria intricata: 47 × 32 µm, prepatentní perioda 20 – 27 dní
Eimeria ashata: 33 × 24 µm, prepatentní perioda 18 – 21 dní
Eimeria faurei: 29 × 21 µm, prepatentní perioda 12 – 14 dní
Eimeria ovina: 29 × 21 µm, prepatentní perioda 19 dní
Eimeria ovinoidallis: 29 × 21 µm, prepatentní perioda 9 – 15 dní
Eimeria crandallis: 22 × 19 µm, prepatentní perioda 15 – 20 dní
Eimeria parva: 16 × 14 µm, prepatentní perioda 11– 15 dní

30



Paraziti přežvýkavců

Hostitel: koza
Eimeria christenseni: 38 × 25 µm, prepatentní perioda 14  23 dní
Eimeria caprina: 32 × 23 µm, prepatentní perioda 17 – 20 dní
Eimeria arloingi: 27 × 18 µm, prepatentní perioda 19 dní
Eimeria hirci: 23 × 19 µm, prepatentní perioda 15 – 20 dní
Eimeria ninakohlyakimovae: 23 × 18 µm, prepatentní perioda 10 – 13 dní
Eimeria aligevi: 16 × 14 µm, prepatentní perioda 7 – 12 dní

Klinické příznaky: katarální až hemorrhagické enteritidy, těžké průjmy, nekrózy sliznice 
střev, poruchy resorpce sodíku a chlóru, nechutenství, malátnost, kachexie, vyčerpání, 
smrt – zejména u mláďat po odstavu
Diagnostika: i) oocysty v trusu – flotace, PCR; ii) seškraby a mikroskopické vyšetření 
sliznice střeva – pitva
Terapie: kokcidiostatika, sulfonamidy, toltrazuril

–

Oocysta Eimeria elipsoidalis (Autor: E. Myšková).

Oocysta Eimeria bovis (Autor: M. Kváč).

10 μm

10 μm
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Paraziti prasat

Taenia solium

Vajíčka: 31 – 43 µm, okrouhlého či oválného tvaru

Dospělci: 2 – 4 m, skolex je kvadratický, o velikosti 1 mm, opatřen 4 přísavkami, na 
skolexu prominuje rostellum s dvěma řadami háčků (celkem 22 – 32 háčků)

Definitivní hostitel: člověk

Mezihostitel: prase (cysticerkus cellulosae), člověk (cysticerkus racemosus)
Prepatentní perioda: 5 – 12 týdnů
Lokalizace: i) hostitel – tenké střevo; ii) mezihostitel – stehenní svalovina

Klinické příznaky: hostitel – nevolnost, zvracení, střídání zácpy a průjmu, mezihostitel – 
cysticerkóza, cysticerky v orgánech – svaly, podkoží, mozek; cysticerky v mozku – získaná 
epilepsie
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevě – pitva; iii) protilátky v krvi – 
serologie 
Diferenciální diagnostika: nutno odlišit od vajíček jiných tasemnic – vajíčka rodu Taenia 
jsou pod mikroskopem prakticky nerozlišitelná
Terapie: definitivní hostitel  –  albendazol, praziquantel 
Poznámka: v České republice se vyskytuje sporadicky

Vajíčko Taenia solium (Autor: P. Wagnerová).

50 μm
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Paraziti prasat

Ascaris suum

Vajíčka: 50 – 70 × 40 – 60 µm, oválná, žlutohnědá, silnostěnná s obalem složeným s více 
vrstev (vnitřní – chitinová, vnější – albuminová) 

Dospělci: samice 40 cm, samec 25 cm, štíhlé tělo žlutobílé barvy

Hostitel: prase

Paratenický hostitel: žížala
Prepatentní perioda: 7 – 9 týdnů

Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky:  při silné infekci kašel, nechutenství, skřípání zubů, zaostávání v růstu, 
zvrácené chutě, při ucpání žlučovodů ikterus,  zvracení, nervové příznaky, katar střev, 
ucpání střev, perforace – úhyn
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva; iii) 
charakteristické změny na játrech – pitva 
Terapie: ivermektin, fenbendazol

Vajíčko Ascaris suum (Autor: ).P. Wagnerová

50 μm
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Paraziti prasat

Oesophagostomum spp., Hyostrongylus rubidus

Vajíčka: 73 – 90 × 34 – 45 µm, obsahuje 8 – 16 blastomer

Dospělci: samec 8 – 10 mm, samice 11 – 14 mm, bílé barvy

Hostitel: prase
Prepatentní perioda: 4 – 6 týdnů

Lokalizace: tlusté střevo

Klinické příznaky: silné perzistentní průjmy – již 6 dní po infekci, ztráta hmotnosti, 
celková slabost, anemie, v tlustém střevě tvoří uzlíčky (uzlíčkový parazit)
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva 
Terapie: ivermektin

Vajíčko Oesophagostomum spp., Hyostrongylus rubidus (Autor: V. Prantlová Rašková).

50 μm
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Paraziti prasat

Metastrongylus elongatus

Vajíčka: 45 – 57 × 38 – 41 µm, s hrubou silnou stěnou, obsahuje L  larvu1

Dospělci: samec – 25 mm, samice – 58 mm, tencí bílí nematodi

Definitivní hostitel: prase

Mezihostitel: žížala
Prepatentní perioda: 3 – 4 týdnů

Lokalizace: plíce

Klinické příznaky: často bez příznaků, u mladých zvířat při těžkých infekcích – kašel, 
dyspnoe, komplikace způsobují sekundární bakteriální infekce
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace 
Terapie: ivermektin, fenbendazol

Larva L  Metastrongylus elongatus (Autor: ).1 V. Prantlová Rašková

50 μm
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Paraziti prasat

Macracanthorhynchus hirudinaceus 

Vajíčka: 84 – 102 × 50 – 56 µm, silnostěnná, elipsoidní, obsahuje jednu larvu 
(acantanema) 

Dospělci: samci 7 – 17 cm, lukovitého tvaru těla, samice 30 – 65 cm, mají silnější hlavový 
konec a tenčí ocasní konec těla

Definitivní hostitel: prase

Mezihostitel: chrousti
Prepatentní perioda: 2 – 3 měsíce, ale může být až 1 rok 
Lokalizace: tenké střevo 

Klinické příznaky: záněty a perforace střev
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva 
Terapie: ivermektin, levamisol

Vajíčka Macracantorhynchus hirudinaceus (Autor: D. Modrý).

100 μm
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Paraziti prasat

Strongyloides ransomi

Vajíčka: 40 – 55 × 20 – 35 µm, tenkostěnná obsahující larvu ve tvaru U

Dospělci: parazitují pouze samice o velikosti 3,4 – 4,5 mm

Hostitel: prasata (nejčastěji selata ve věku 14 dní)
Prepatentní perioda: 7 – 10 dní
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: průjmy u mladých zvířat, těžké infekce mohou být fatální, pulmonální 
fáze je provázena kašlem
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace, nutno vyšetřovat čerstvý vzorek – do dvou hodin 
po odběru, jinak jsou vidět pouze larvy; ii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie: ivermektin, fenbendazol

Vajíčko Strongyloides ransomi (Autor: E. Myšková).

50 μm
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Paraziti prasat

Trichuris suis

Vajíčka: 60 × 25 µm, tenkostěnná, hnědé nebo žlutohnědé barvy, typického 
citrónovitého tvaru s dvěmi prominujícími pólovými zátkami

Dospělci: 3 – 5 cm, bílé barvy, přední konec je tenký, nitkovitý s kapilárním hltanem, 
zadní část těla je silnější, tvar těla připomíná bič, samci – stočená zadní část těla

Hostitel: prase
Prepatentní perioda: 3 – 8 týdnů

Lokalizace: tlusté střevo, rektum 

Klinické příznaky: většinou bez příznaků, při těžkých infekcích – anémie, dehydratace, 
anorexie, průjmy, hubnutí, ulcerativní kolitida
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva 
Terapie: ivermektin

Vajíčko Trichuris suis (Autor: P. Wagnerová).

50 μm
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Paraziti prasat

Neobalantidium coli

Cysty: 40 – 60 µm, okrouhlého tvaru 

Trofozoiti: 50 – 150 µm

Hostitel: prase – reservoár, příležitostně člověk, pes
Prepatentní perioda: 3 týdny

Lokalizace: tlusté střevo

Klinické příznaky: všeobecně bez příznaků, může se vyskytnout krvavý průjem
Diagnostika: i) cysty v trusu – sedimentace 
Terapie: tetracyklin v kombinaci s metronidazolem

Cysta Neobalantidium coli (Autor: V. Prantlová Rašková).

50 μm
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Paraziti prasat

Trichinella spiralis

Cysta: 0,3 – 0,8 × 0,2 – 0,4 mm, průhledná, citrónovitého tvaru
Dospělci: samec 1,2 – 18 mm, má dva kloakální laloky, samice 1,3 – 4 mm, v děloze nese 
již živé larvy

Definitivní hostitel (je zároveň mezihostitel): prase, teplokrevní obratlovci vč. člověka
Prepatentní perioda: 11 dní
Lokalizace: tenké střevo – dospělci, svalovina – larvy
Klinické příznaky: vodnaté průjmy, bolesti břicha, horečky; při silné infekci může nastat 
smrt již za 24 – 48 hodin. Po překonání střevní fáze následuje svalová trichinelóza – 
omezení funkce svalů, až k jejich znehybnění – horečka, tachykardie, kopřivka, edém
Diagnostika: i) larvy ve svalech – diagnostická trávicí metoda dle nařízení EU; ii) dospělci 
ve střevech – pitva; iii) protilátky v krvi – ELISA test
Diferenciální diagnostika: nutno vyloučit sarkocystózu, toxoplazmózu a migrující larvy 
jiných nematod
Terapie: mebendazol, kortikosteroidy (člověk)

Trichinella spiralis, roztlakový preparát svaloviny (Autor: V. Prantlová Rašková).

20 μm
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Paraziti prasat

Isospora suis

Oocysta: 19 – 24 × 17 – 21 µm, okrouhlá bez mikropyle, 

Hostitel: prase, nejčastěji selata ve věku 7 – 14 dní
Prepatentní perioda: 7 – 10 dní
Lokalizace:  jejunum a ileum

Klinické příznaky: dehydratace, žlutý průjem, selata často hynou
Diagnostika: i) oocysty v trusu – flotace; ii) vývojová stádia v enterocytech – histologie
Terapie: krmiva s přídavkem kokcidiostatik, toltrazuril

Oocysta Isospora suis (Autor: P. Wagnerová).

20 μm
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Eimeria spp.

Oocysta: oválná až vejčitá bez mikropyle

Hostitel: prase

Eimeria deblieki: 15 – 23 × 11 – 18 µm, lokalizace v tenkém střevě, prepatentní perioda 7 
– 8 dní

Eimeria polita: 20 – 33 × 14 – 22 µm, lokalizace v tenkém střevě, prepatentní perioda 
6 – 7 dní

Eimeria scabra: 24 – 42 × 20 – 24 µm, lokalizace v tenkém a tlustém střevě, prepatentní 
perioda 7 – 11 dní

Eimeria spinosa: 17 – 24 × 12 – 19 µm, lokalizace v tenkém střevě, prepatentní perioda 
7 dní

Eimeria porci: 18 – 27 × 13 – 18 µm, lokalizace v tenkém střevě, prepatentní perioda 5 – 7 
dní

Eimeria neodebliecki: 17 – 26 × 13 – 20 µm, lokalizace neznámá, prepatentní perioda 
10 dní

Eimeria perminuta: 12 – 15 × 10 – 13 µm, lokalizace neznámá, prepatentní perioda není 
popsána

Eimeria suis: 15 – 23 × 12 – 18 µm, lokalizace neznámá, prepatentní perioda 10 dní

Klinické příznaky: katarální až hemorrhagické enteritidy, těžké průjmy, nekrózy sliznice 
střev; mladá zvířata často hynou
Diagnostika: i) oocysty v trusu – flotace; ii) seškraby a mikroskopické vyšetření sliznice 
střeva – pitva 
Terapie: kokcidiostatika, toltrazuril

Paraziti prasat

Emieria scabra, nevysporulová oocysta (Autor: V. Prantlová Rašková).

20 μm
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Paraziti koní

Anoplocephala perfoliata
Vajíčka: 60 – 80 μm, oválná až polygonální, s pyriformním aparátem obsahujícím 
6 emryonálních háčků (hexakant)
Dospělec: 3 – 8 cm dlouhý a 1,5 – 2 cm široký s okrouhlým skolexem a čtyřmi kulatými 
přísavkami (A. magna až 80 cm, Paranoplocephala mamillana  0,5 )
Definitivní hostitel: kůň, osel
Mezihostitel: roztoči z čeledi Oribatidae
Prepatentní perioda: 6 – 8 týdnů
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: intermitentní průjmy, koliky, perforace střev, úhyn; slabé infekce bez 
příznaků
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace (málo senzitivní, záchytnost je minimální), PCR; ii) 
protilátky v krvi – ELISA test; iii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie: praziquantel, pyrantel

Pozn.: Anoplocephala magna a Paranoplocephala mamillana se na území ČR 
nevyskytují, mohou být detekovány u importovaných koní; jejich vajíčka jsou 
morfologicky nerozlišitelná od A. perfoliata

– 2 cm

Vajíčko Anoplocephala perfoliata (Autor: P. Wagnerová).

100 μm
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Paraziti koní

Parascaris equorum 
Vajíčka: 100 – 110 μm, silnostěnná okrouhlá, s vnitřní zárodečnou buňkou a dvojitou 
stěnou, barva hnědožlutá
Dospělec: samice až 40 cm, samec 25 cm, velcí bílí nematodi (největší škrkavky)
Hostitel: hříbata do tří let věku – věková specifita
Prepatentní perioda: 10 týdnů
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: kašel, zaostávání v růstu, hubnutí, při těžkých infekcích až perforace 
střev a následný úhyn
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie: fenbendazol, ivermektin

Vajíčka Parascaris equorum (Autor: P. Wagnerová).

100 μm
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Paraziti koní

Malí strongylidi (Strongylida: Cyathostominae)
Vajíčka: 90 – 120 μm, oválného tvaru, obsahují morulu s malým počtem velkých 
blastomer
Dospělec: 5 – 20 mm, s krátkou cylindrickou ústní kapsulou, v kopulační burze samce se 
nachází výrazný dorzální lalok
Hostitel: kůň, osel
Prepatentní perioda: 6 – 12 týdnů
Lokalizace: tlusté střevo
Klinické příznaky: průjmy, slabost, hubnutí, apatie, anorexie, progresivní anémie; při 
silných infekcích až kachexie, katarální nebo hemorrhagický zánět střev
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie: ivermektin, moxidectin

Typické strongylidní vajíčko malého strongylidy (Autor: P. Wagnerová).

100 μm
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Paraziti koní

Velcí strongylidi 

4

4

Strongylus vulgaris
Vajíčka: 80 – 90 × 47 – 54 μm, tenkostěnná, strongylidního typu s malým počtem velkých 
blastomer
Dospělec: samec 14 – 17 mm, samice 20 – 21 mm, na dně téměř okrouhlé ústní kapsuly se 
nachází dva ouškovité oválné zuby
Hostitel: kůň
Prepatentní perioda: 6 – 7 měsíců
Lokalizace: i) larvy L  – arteria mesenterica cranialis; ii) dospělci – slepé a tlusté střevo 

Klinické příznaky: dlouhá prepatentní perioda – patologické změny často velmi vážné, 
lehké, těžké a intermitentní formy kolik a s nimi spojené příznaky (neklid, pocení, válení, 
hrabání, při velkých bolestech koně zaujímají nepravidelné polohy např. psí posed)
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii)  verminózní aneurysma při palpaci arteria 
mesenterica cranialis – rektální a sonografické vyšetření;  iii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie: ivermektin, benzimidazoly

Strongylus edenantus
Vajíčka: 72 – 90 × 41 – 54 μm, tenkostěnná, strongylidního typu
Dospělec: samec 27 – 37 mm, samice 35 – 50 mm, na dně téměř okrouhlé ústní kapsuly jsou 
4 zuby, z toho dva jsou hrubší a kratší, zbylé dva tenčí a delší    
Hostitel: kůň
Prepatentní perioda: 10 – 12 měsíců
Lokalizace: i) larvy L  – játra; ii) dospělci – slepé a tlusté střevo 

Klinické příznaky: nechutenství, apatie, lehké, těžké a intermitentní formy kolik
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace;  ii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie: ivermektin, benzimidazoly

Viz. fotografie na následující straně.
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Paraziti koní

Strongylus equinus
Vajíčka: 75 – 90 × 41 – 54 μm, tenkostěnná, strongylidního typu
Dospělec: samec 22 – 26 mm, samice 32 – 45 mm, ústní kapsula neobsahuje žádné zuby
Hostitel: kůň
Prepatentní perioda: 8 – 9 měsíců
Lokalizace: i) larvy L  – játra; ii) dospělci – slepé a tlusté střevo 

Klinické příznaky: larvy při migraci poškozují stěnu střeva a vyvolávají zánětlivé procesy, 
při průniku infekce do dutiny břišní dochází k rozsáhlým peritonitidám
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie: ivermektin, benzimidazoly

Poznámka: vajíčka velkých strongylidů se od malých strongylidů liší pouze velikostí, která 
je maximálně 90 μm (fotografie viz. str. 45), morfologicky jsou stejná

4

Typické strongylidní vajíčko velkého strongylidy (Autor: P. Wagnerová).

100 μm
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Paraziti koní

Strongyloides westeri
Vajíčka: 45 – 55 × 25 – 33 μm, tenkostěnná, oválného tvaru, se zárodkem larvy ve tvaru U 
(pouze v čerstvém trusu)
Dospělec: 6 – 8 mm, velmi tenká vlasovitá nematoda, parazitují pouze partenogenetické 
samice, volně žijící generace (samci a samice) nežijí parazitickým způsobem života
Hostitel: kůň, osel (nejnáchylnější jsou mláďata do půl roku věku)
Prepatentní perioda: 5 – 7 dní
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: průjmy, hubnutí, apatie, anorexie, zaostávání v růstu, špatná kvalita 
srsti.
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) vylíhlé larvy – koprokultivace; iii) dospělci ve 
střevech – pitva
Terapie: benzimidazoly

Vajíčko Strongyloides westeri (Autor: K. Pomajbíková).

50 μm
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Paraziti koní

Oxyuris equi 
Vajíčka: 85 – 95 × 40 – 45 μm, vejčitýho tvaru, mírně zploštělá k jedné straně a na jednom 
pólu vybavena operkulem ve tvaru U
Dospělec: samice až 10 cm, samci jsou výrazně menší, světle žluté barvy s jednou 
jehlicovitou spikulou o velikosti 120 – 150 μm, na jejímž ocasním konci jsou dva páry 
velkých a několik malých papil
Hostitel: kůň, osel
Prepatentní perioda: 4 – 5 měsíců
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: lokální záněty v okolí řitní krajiny, vznikají dermatitidy a ekzémy, koně 
si často vydrbou kořen ocasu
Diagnostika: i) vajíčka v okolí konečníku – perianální stěry – metoda lepící pásky; ii) 
dospělci ve střevech – pitva 
Diferenciální diagnostika: zaměnitelné s nemocí zvanou letní vyrážka
Terapie: ivermektin

Hlavový konec Oxyuris equi (Autor: V. Prantlová Rašková).

100 μm
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Paraziti koní

Dictyocaulus arnfieldi 
Vajíčka: 80 – 100 × 50 – 60 μm, eliptická, obsahující larvu
Larvy L : líhnou se v plicích nebo trusu, dlouhé 420 – 480 μm. 1

Dospělec: samec 25 – 42 mm s krátkou burzou a dvojlaločnými žebry, gubernákulum má 
vejčitý tvar, samice 43 – 68 mm, s krátkým a mírně ohnutým koncem ocasu, vulva ústí 
v zadní třetině těla  
Hostitel: osel, kůň
Prepatentní perioda: 12 týdnů
Lokalizace: trachea, průdušky
Klinické příznaky: zánět průdušek, otoky, hemorrhagie, kašel, dušnost 
Diagnostika: i) larvy L  v trusu – larvoskopie; ii) vajíčka v trusu (vzácně) – flotace; iii) 1  

dospělci v plicích – pitva 
Terapie: ivermektin

Vajíčko Dictyocaulus arnfeldi (Autor: P. Wagnerová).

100 μm
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Paraziti koní

Eimeria leuckarti
Oocysty: 70 – 90 × 49 – 69 μm, vejčitého nebo hruškovitého tvaru na konci mírně 
zploštělé, se silným, tmavě hnědým obalem s jasným a typickým mikropylem
Hostitel: kůň, osel
Prepatentní perioda: 2 – 4 týdny
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: intermitentní průjmy
Diagnostika: i) oocysty v trusu – flotace, sedimentace a PCR; ii) vývojová stádia v tkáních 
– pitva, histologie 
Terapie: sulfonamidy

Oocysty Eimeria leukarti (Autor: P. Wagnerová).

100 μm
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Paraziti šelem

Taenia taeniaeformis
Vajíčka: 50 μm v průměru, okrouhlá se silnou stěnou, obsahují hexakant
Dospělec: 15 – 60 cm
Definitivní hostitel: kočka
Mezihostitel: hlodavci (typická lokalizace na omentu)
Prepatentní perioda: 36 – 42 dní
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: u definitivního hostitele subklinické, při masivním zamoření průjem 
a možná ruptura střev
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) segmenty (proglotidy) v trusu nebo okolí 
řitního otvoru; iii) dospělci ve střevech – pitva
Diferenciální diagnostika: vajíčko je možné zaměnit s jinými druhy Taenia spp.
Terapie: praziquantel

Vajíčko Taenia taeniaeformis (Autor: P. Wagnerová).

50 μm
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Paraziti šelem

Taenia pisiformis
Vajíčka: 25 – 40 μm v průměru, okrouhlá se silnou stěnou, obsahují hexakant
Dospělec: až 20 m
Definitivní hostitel: pes
Mezihostitel: králíci, zajíci, hlodavci ( typická lokalizace na omentu)
Prepatentní perioda: 2 měsíce
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: u definitivního hostitele subklinické, při masivním zamoření hrozí 
ruptura střev
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) segmenty (proglotidy) v trusu nebo okolí 
řitního otvoru; iii) dospělci ve střevech – pitva
Diferenciální diagnostika: vajíčko je možné zaměnit s jinými druhy Taenia spp.
Terapie:  praziquantel

Vajíčko Taenia pisiformis (Autor: P. Wagnerová).

50 μm
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Paraziti šelem

Taenia hydatigena
Vajíčka: 38 × 32 μm v průměru, okrouhlá se silnou stěnou, obsahují hexakant
Dospělec: 75 – 500 cm
Definitivní hostitel: pes
Mezihostitel: ovce ( typická lokalizace na omentu)
Prepatentní perioda: 7 týdnů
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: nízká patogenita u definitivního hostitele
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) segmenty (proglotidy) v trusu nebo okolí 
řitního otvoru; iii) dospělci ve střevech – pitva
Diferenciální diagnostika: vajíčko je možné zaměnit s jinými druhy Taenia spp.
Terapie:praziquantel

Vajíčko Taenia hydatigena (Autor: V. Prantlová Rašková).

50 μm
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Paraziti šelem

Multiceps multiceps
Vajíčka: 38  32 μm v průměru, okrouhlá se silnou stěnou, obsahují embryo se šesti 
háčky
Larvocysta: encystovaná larvální forma tasemnice (coenurus) skládající se z mnoha 
opouzdřených skolexů; cysta obsahující scolex se vyvíjí v centrálním nervovém systému 
přežvýkavců 
Dospělec: 40 – 100 cm
Definitivní hostitel: psovité šelmy
Mezihostitel: ovce, zřídka další přežvýkavci (v mozku)
Prepatentní perioda: 6 – 9 týdnů
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: pro definitivního hostitele málo patogenní, obvykle bez příznaků; 
významné u mezihostitele – coenorus v mozku ovcí a koz způsobuje oslepnutí, poruchy 
koordinace končetin, ataxii, paralýzu a následnou smrt – onemocnění zvané pravá ovčí 
vrtohlavost
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) segmenty (proglotidy) v trusu nebo okolí 
řitního otvoru; iii) dospělci ve střevech – pitva; iv) coenorus v mozku (mezihostitel) – 
pitva; v) protilátky – imunodiagnostické metody
Diferenciální diagnostika: vajíčko je možné zaměnit s vajíčky Taenia spp.
Terapie: praziquantel

×

Vajíčko Multiceps multiceps (Autor: V. Prantlová Rašková).

20 μm
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Paraziti šelem

Diphyllobothrium latum
Vajíčka: 58 – 76 × 40 – 51 μm, široce oválné, tenkostěnné, světle žluto-zlaté vajíčko 
s víčkem na jednom a knobem na opačném pólu, neembryonované
Dospělec: až 15 m
Definitivní hostitel: pes, kočka, prase, člověk, rybožraví savci
První mezihostitel: klanonožci (buchanka)
Druhý mezihostitel: ryby
Prepatentní perioda: 3 – 4 týdny
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: u definitivního hostitele nízká patogenita
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie: praziquantel

Vajíčko Diphyllobothrium latum (Autor: V. Prantlová Rašková).

50 μm
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Paraziti šelem

Dipylidium caninum
Vajíčka: 
200 µm), vajíčka 25 – 30 m v průměru, sférický tvar s vitelinní membránou, 
tmavohnědě nažloutlá barva, obsahují  hexakant
Dospělec: 15 – 75 cm
Definitivní hostitel: pes, kočka
Mezihostitel: blecha
Prepatentní perioda: 1 měsíc
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: svědění řitě, enteritida, zvracení, nervové příznaky
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) segmenty (proglotidy) v trusu nebo okolí 
řitního otvoru; iii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie: praziquantel

1 – 30 taenidních vajíček je vždy seskupených do tzv. kokonů (velikosti 120 – 
μ

Kokon s vajíčky Dipylidium caninum (Autor: K. Pomajbíková).

100 μm
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Paraziti šelem

Echinococcus multilocularis 
Vajíčka: 32 – 36 × 30 – 40 μm, vajíčka podobné tasemnicím Taenia, okrouhlá se silnou 
stěnou, embryo se šesti háčky
Dospělec: 2 – 5 mm
Definitivní hostitel: liška, masožravé šelmy, vyjímečně pes, kočka
Mezihostitel: hlodavci, vzácně savci včetně člověka
Prepatentní perioda: 50 dní
Lokalizace: tenké střevo (hostitel), játra, mozek (mezihostitel)
Klinické příznaky: nízká patogenita u psů, u mezihostitelů (i člověka) může být vysoce 
patogenní – tvoří velké měchýřovité larvocysty – onemocnění alveolární hydatidóza
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva; iii) sérologie – 
ELISA test (hlavně u člověka)
Terapie:epsiprantel, praziquantel

Larvocysta Echinococcus multilocularis, histologický preparát svalu (Autor: 
V. Prantlová Rašková).

100 μm
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Paraziti šelem

Toxocara canis
Vajíčka: 85 – 90 × 75 μm, širokooválná s nerovných povrchem, jemně granulovaný, 
nesegmentovaný obsah obvykle vyplňující celý obsah vajíčka
Dospělec: 7 – 18 cm
Hostitel: pes a psovité šelmy (přenos transplacentárně a laktogenně); vývojový cyklus je 
přímý, možná nákaza např. pozřením infikovaného hlodavce (paratenický hostitel)
Nespecifický hostitel: člověk (zoonóza) – larva migrans (onemocnění larvální 
toxokaróza)
Prepatentní perioda: 2 – 4 týdny
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: u dospělých psů bez příznaků, u štěňat zvětšené břicho, průjem, 
snížená vitalita, zpomalení růstu, poškození jater a plic; při masivním zamoření hrozí 
ruptura střev
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva 
Terapie: benzimidazoly

Vajíčko Toxocara canis (Autor: P. Wagnerová).
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Paraziti šelem

Toxocara cati
Vajíčka: 75 × 65 μm, širokooválná s nerovných povrchem, jemně granulovaný, 
nesegmentovaný obsah obvykle vyplňující celý obsah vajíčka
Dospělec: 4 – 12 cm
Definitivní hostitel: kočkovité šelmy (přenos laktogenně); vývojový cyklus je přímý, ale je 
možná nákaza např. pozřením infikovaného hlodavce (paratenický hostitel)
Nespecifický hostitel:  člověk – larva migrans (onemocnění larvální toxokaróza)
Prepatentní perioda: 2 – 4 týdny
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: u dospělých koček bez příznaků, u koťat vážné zdravotní problémy až 
úhyn
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie:benzimidazoly,  selamektin

Vajíčka Toxocara cati (Autor: P. Wagnerová).

100 μm
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Paraziti šelem

Toxascaris leonina 
Vajíčka: 75 – 85 × 60 – 75 μm, širokooválná s hladkým povrchem, jedna blastomera 
uložena mírně excentricky
Dospělec: 6 – 17 cm u psů, 3 – 10 cm u koček
Definitivní hostitel: kočkovité a psovité šelmy, příp. další masožravci, vývojový cyklus je 
přímý, ale je možná nákaza např. pozřením infikovaného hlodavce (paratenický hostitel)
Nespecifický hostitel: člověk (zoonóza) – larva migrans (larvální toxokaróza)
Prepatentní perioda: 4 – 6 týdnů
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: častěji se vyskytuje u dospělých zvířat než u mláďat, bez příznaků nebo 
chronický průjem
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie: benzimidazoly,  pyrantel

Vajíčko Toxascaris leonina (Autor: P. Wagnerová).

100 μm
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Paraziti šelem

Ancylostoma spp.
Vajíčka: 52 – 79 × 28 – 58 μm, oválného tvaru s jemnou, hladkou stěnou, obsahuje 2 – 8 
blastomer
Dospělec: 8 – 16 mm
Definitivní hostitel: A. caninum pes a psovité šelmy, A. tubaeforme kočka a kočkovité 
šelmy
Nespecifický hostitel: jiní savci i člověk (zoonóza)  – kožní larva migrans
Prepatentní perioda: 2 – 3 týdny
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: anémie, celková slabost, poruchy růstu, meziprstní dermatitida, 
pulmonární léze, zhoršení kvality srsti
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace, PCR; ii) dospělci ve střevech – pitva
Diferenciální diagnostika: možno zaměnit s Uncinaria stenocephala 
Terapie: benzimidazoly, ivermektin

Ancylostoma caninum, detail ocasu dospělce (Autor: V. Prantlová Rašková).

100 μm
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Paraziti šelem

Strongyloides stercoralis
Larva L : 150 – 200 μm, uvnitř je patrný hltan a střevo1

Dospělec: 0,7 – 2,2 mm
Hostitel: pes, primáti 
Prepatentní perioda: 1 týden
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: silný průjem, pneumonie, dermatitida
Diagnostika: i) larvy L  v čerstvém trusu – flotace, PCR, larvoskopie; ii) dospělci ve 1

střevech – pitva
Terapie: ivermektin

Larva Strongyloides stercoralis (Autor: P. Wagnerová).

50 μm
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Paraziti šelem

Trichuris vulpis
Vajíčka: 75 – 90 × 32 – 40 μm, silnostěnná, citrónovitého tvaru s výraznými prominujícími 
zátkami na obou pólech, syté žlutohnědé barvy, jemně granulovaný nesegmentovaný 
obsah
Dospělec: 3 – 8 cm
Definitivní hostitel: psovité šelmy, příp. člověk
Prepatentní perioda: 74 – 90 dní
Lokalizace: slepé střevo
Klinické příznaky: průjem, zánět střev, hubnutí
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace, PCR; ii) dospělci ve střevech – pitva
Diferenciální diagnostika: může být zaměněno s vajíčky Eucoleus spp., která jsou menší, 
mají granulovanou stěnu a pólové zátky jsou širší a zploštělé
Terapie: fenbendazol, ivermektin

Vajíčko Trichuris vulpis (Autor: P. Wagnerová).

50 μm
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Paraziti šelem

Dirofilaria immitis
Mikrofilarie: 270 – 325 × 6,7 – 7 μm v krvi
Dospělec: 12 – 30 cm
Definitivní hostitel: pes, kočka
Nespecifický hostitel: člověk – pulmonární a kožní léze
Prepatentní perioda: 6 – 7 měsíců
Lokalizace: srdce
Klinické příznaky: způsobuje náhlý srdeční kolaps, u koček často subklinicky nebo 
chronické potíže s dýchacím nebo trávicím traktem
Diagnostika: i) mikrofilárie v krvi – Knottův test, krevní roztěr, PCR; ii) sérologie – 
komerční kity; iii) dospělci v srdci – pitva
Terapie: ivermektin, selamektin

Larva Dirofilaria immitis (Autor: V. Prantlová Rašková).

50 μm

65



Paraziti šelem

Isospora spp. 
Oocysty: I. canis 36 × 30 μm, I. felis 42  31 μm, oválné oocysty s hladkou, průhlednou 
stěnou, obsahují okrouhlý sporoblast
Definitivní hostitel: pes, kočka
Paratenický hostitel: hlodavci
Prepatentní perioda: 1 týden
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: nejčastěji u štěňat a koťat do 4 měsíců věku, krvavý průjem, bolest 
břicha, anorexie, anémie
Diagnostika: i) oocysty v trusu – flotace
Terapie: sulfadimethoxine

×

Oocysty Isospora canis (Autor: D. Modrý).

50 μm
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Paraziti laboratorních hlodavců a králíků

Hymenolepis diminuta
Vajíčka: 60 – 88 × 52 – 81 μm, okrouhlá až oválná vajíčka se 6 embryonálními háčky
Dospělec: 20 – 60 mm, nemá háčky
Definitivní hostitel: myš, křeček, potkan, výjimečně člověk
Mezihostitel: blechy, všenky, brouci (potemníkovití)
Prepatentní perioda: 15 dní
Lokalizace: tenké střevo 
Klinické příznaky: subklinické, při výrazném zamoření mladých zvířat poruchy růstu až 
smrt
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie: praziquantel

Vajíčko Hymenolepis diminuta (Autor: V. Prantlová Rašková).

100 μm
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Paraziti laboratorních hlodavců a králíků

Hymenolepis nana
Vajíčka: 40 – 45 × 34 – 37 μm, okrouhlá až oválná vajíčka se 6 embryonálními háčky
Dospělec: 25 – 40 mm, scolex s háčky
Definitivní hostitel: myš, křeček, potkan, člověk
Mezihostitel: blechy, všenky, brouci (potemníkovití)
Prepatentní perioda: 15 dní
Lokalizace: tenké střevo 
Klinické příznaky: subklinické, při masivních infekcích mladých zvířat způsobuje poruchy 
růstu až smrt
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie: praziquantel
Poznámka: u definitivních hostitelů H. nana je možná autoinfekce vajíčky z tasemnice 
žijící ve střevě

Vajíčko Hymenolepis nana (Autor: P. Wagnerová).

50 μm
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Paraziti laboratorních hlodavců a králíků

Paraspidodera uncinata
Vajíčka: 43 × 31 μm, oválné vajíčko se silnou hladkou stěnou, nerozrýhovaný obsah
Dospělec: 6 – 13 mm
Definitivní hostitel: morče
Mezihostitel: vývojový cyklus je přímý
Prepatentní perioda: 17 dní
Lokalizace: slepé střevo 
Klinické příznaky: nepatogenní
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace
Terapie: benzimidazoly, ivermektin

; ii) dospělci ve střevech – pitva

Vajíčka Paraspidodera uncinata (Autor: D. Modrý).

50 μm
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Paraziti laboratorních hlodavců a králíků

Heterakis spumosa
Vajíčka: 55 – 60 × 40 – 55 μm, oválné vajíčko se silnou hladkou stěnou, nerozrýhovaný 
obsah
Dospělec: samec 6 – 10 mm, samice 7 – 13 mm
Definitivní hostitel: potkan
Prepatentní perioda: 18 dní
Lokalizace: tlusté a slepé střevo 
Klinické příznaky: nepatogenní
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie: benzimidazoly, ivermektin

Heterakis spumosa, dospělec, detail hlavy (Autor: P. Wagnerová).

100 μm
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Paraziti laboratorních hlodavců a králíků

Aspiculuris tetraptera 
Vajíčka: 70 – 98 × 29 – 50 μm, oválné vajíčko s hladkou dvojitou stěnou, obsahuje 
morulu, případně embryo „rohlíčkovitého“ tvaru
Dospělec: 2 – 4,7 mm
Definitivní hostitel: myš, potkan
Prepatentní perioda: 2 – 4 týdny
Lokalizace: tlusté střevo 
Klinické příznaky: považovány za komenzály hlodavců, subklinické infekce
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie: benzimidazoly, ivermektin

Vajíčko Aspiculuris tetraptera (Autor: V. Prantlová Rašková).

50 μm
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Paraziti laboratorních hlodavců a králíků

Heligmosomoides polygyrus
Vajíčka: 52 – 96 × 28 – 58 μm, strongylidní oválné vajíčko s hladkou stěnou, 4 – 8 
zárodečných blastomer
Dospělec: 5 – 20 mm
Definitivní hostitel: myš
Prepatentní perioda: 15 dní
Lokalizace: tenké střevo 
Klinické příznaky: subklinické infekce
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace
Terapie: benzimidazoly, ivermektin

; ii) dospělci ve střevech – pitva

Heligmosomoides polygyrus, dospělec, detail hlavy (Autor: P. Wagnerová).

100 μm
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Paraziti laboratorních hlodavců a králíků

Syphacia spp.
Vajíčka: 100 – 142 × 30 – 40 μm, silnostěnná vřetenovitá vajíčka s jednou stranou 
sploštěnější, rýhování ve stádiu moruly
Dospělec: S. obvelata 1,1 – 1,4 mm, S. muris  samec, 1 – 1,5 mm; samice 3 – 6 mm 
Definitivní hostitel: hlodavci (myš, potkan, křeček)
Prepatentní perioda: 2 – 4 týdny
Lokalizace: tenké střevo (S. muris  slepé a tlusté střevo)
Klinické příznaky: bezpříznakové, mohou působit zpomalení růstu, větší množství červů 
je patogenní (silné průjmy, ztráta hmotnosti, smrt)
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva
Terapie: benzimidazoly, ivermektin

Vajíčko Syphacia spp. (Autor: P. Wagnerová).

50 μm
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Eimeria spp. 
Oocysta: velikost záleží na druhu kokcidie, okrouhlá až vejčitá, silnostěnná s pólovou 
čepičkou zakrývající mikropyle, často bezbarvá, obsahuje čtyři sporocysty, každá se 
dvěma sporozoity. Sporozoit je rohlíčkovitého tvaru s centrálně uloženým jádrem 
a s apikálním komplexem na předním konci.
Lokalizace: střevo, příp. játra (E. stiedai)

Hostitel: králíci
Eimeria flavescens: lokalizace ve střevě, obvykle nepatogenní, prepatentní perioda 7 – 9 
dní
Eimeria exigua: lokalizace ve střevě, obvykle nepatogenní, prepatentní perioda 7 dní
Eimeria intestinalis: lokalizace ve střevě, patogenní, prepatentní perioda 9 – 10 dní 
Eimeria irresidua: lokalizace ve střevě, mírně patogenní, prepatentní perioda 9 dní
Eimeria magna: 35 × 24 µm, lokalizace ve střevě, patogenní, prepatentní perioda 7 dní
Eimeria media: lokalizace ve střevě, patogenní, prepatentní perioda 5 – 6 dní
Eimeria perforans: 25 × 15 µm, lokalizace ve střevě, mírně patogenní, prepatentní 
perioda 5 dní 
Eimeria piriformis: lokalizace ve střevě, patogenní, prepatentní perioda 9 dní 
Eimeria stiedai: 37 × 21 µm, lokalizace v játrech, vysoce patogenní, často letální, 
prepatentní perioda 18 dní

Hostitel: hlodavci
Eimeria falciformis: 14 – 26 × 13 – 24 μm, lokalizace ve střevě, patogenní, prepatentní 
perioda 4 dny
Eimeria nieschulzi: 16 – 26 × 13 – 21 μm, lokalizace ve střevě, patogenní, prepatentní 
perioda 7 dní

Hostitel: morče
Eimeria caviae: 13 – 25 × 13 – 24 μm, lokalizace ve střevě, mírně patogenní, infekce 
probíhá často asymptomaticky, prepatentní perioda 6 – 13 dní

Klinické příznaky: u dospělých často nepatogenní, bez příznaků; u mláďat patogenní 
druhy způsobují průjmy (až krvavé), anorexii, ztrátu hmotnosti, smrt
Diagnostika: i) oocysty v trusu – flotace; ii) seškraby a mikroskopické vyšetření sliznice 
střeva – pitva
Terapie: kokcidiostatika, sulfonamidy

Paraziti laboratorních hlodavců a králíků
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Paraziti laboratorních hlodavců a králíků

Oocysta Eimeria flavescens, zvětšení 1000  (Autor: P. Wagnerová).×

Oocysta Eimeria falciformis, zvětšení 1000  (Autor: P. Wagnerová).×

Oocysta Eimeria caviae (Autor: K. Pomajbíková).

20 μm

20 μm

20 μm
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Paraziti ptáků

Raillietina spp., Choanotaenia spp.
Vajíčka: okrouhlá až oválná se silnou stěnou, obsahují embryo se znatelnými háčky, 
Raillietina spp. 25 – 50 μm, embryo je zhruba poloviční velikosti než vajíčko, 
Choanotaenia spp. 50 – 80 μm, embryo vyplňuje téměř celý obsah vajíčka
Dospělec: Raillietina spp. až 30 cm, Choanotaenia spp. až 20 cm
Definitivní hostitel: hrabavá drůbež, vodní ptactvo
Mezihostitel: mravenci (Pheidole spp., Tetramorium spp.), brouci (střevlíci, potemníci, 
chrousti) 
Prepatentní perioda: 2 – 3 týdny
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: ve většině případů asymptomatický průběh, akutní infekce – 
hemorrhagický průjem, anémie, hubnutí; při chronickém průběhu zpomalený růst, 
snížení produkce vajec
Diagnostika: i) segmenty (proglotidy) v trusu; ii) dospělci ve střevech – pitva; flotace 
často neprůkazná 
Diferenciální diagnostika: možné zaměnit s jinými druhy ptačích tasemnic
Terapie: praziquantel

Vajíčko Raillietina spp. (Autor: V. Prantlová Rašková).

50 μm
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Paraziti ptáků

Ascaridia galli
Vajíčka: 77 – 94  43 – 55 μm, oválná se silnou hladkou stěnou, vyplněna zárodečnými 
buňkami
Dospělec: 5 – 18 cm (samice je větší než samec)
Definitivní hostitel: kurovití, holubi
Paratenický hostitel: dešťovky, luční kobylky
Prepatentní perioda: 29 – 50 dní
Lokalizace: tenké střevo
Klinické příznaky: enteritis, hemorrhagie, při masivním zamoření až obstrukce střev, 
možný úhyn 
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva
Diferenciální diagnostika: vajíčko je možné zaměnit s vajíčkem Heterakis gallinarum, 
které je ale menší
Terapie: benzimidazoly, levamisol

×

Vajíčko Ascaridia galli (Autor: V. Prantlová Rašková).

50 μm
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Paraziti ptáků

Heterakis gallinarum
Vajíčka: 66 – 79  41 – 48 μm, oválná se silnou hladkou stěnou, vyplněna zárodečnými 
buňkami
Dospělec: 4 – 12 cm
Definitivní hostitel: kurovití (kur, krocan)
Paratenický hostitel: dešťovky, mouchy
Prepatentní perioda: 24 – 36 dní
Lokalizace: slepé střevo
Klinické příznaky: mírně patogenní, přenašeč Histomonas meleagridis, původce 
černohlavosti u krůt
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva
Diferenciální diagnostika: vajíčko je možné zaměnit s vajíčkem Ascaridia galli, které je 
větší
Terapie: benzimidazoly

×

Vajíčko Heterakis gallinarum (Autor: P. Wagnerová).

50 μm
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Paraziti ptáků

Syngamus trachea
Vajíčka: 80 – 110  40 – 50 μm, silnostěnná, elipsovitého tvaru, s dvěma operkuly 
Dospělec: 2 – 5 cm
Definitivní hostitel: domácí a divocí ptáci
Prepatentní perioda: 2 týdny
Lokalizace: průdušnice
Klinické příznaky: povrchní dýchání (dyspnoe), dušení, úhyn
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci v plicích – pitva
Terapie: benzimidazoly

×

Hlavový konec dospělce Syngamus trachea (Autor: P. Wagnerová).

100 μm
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Paraziti ptáků

Capillaria spp. 
Vajíčka: 45 – 58  23 – 29 μm, silnostěnná, soudečkovitého tvaru s dvěma výraznými 
pólovými zátkami 
Dospělec: 5 – 15 mm
Definitivní hostitel: drůbež, vodní a volně žijící ptáci
Mezihostitel: dešťovky (některé druhy mají přímý vývojový cyklus bez mezihostitele)
Prepatentní perioda: 1 – 2 měsíce
Lokalizace: jícen, vole, dutina zobáku, tenké střevo
Klinické příznaky: hemorrhagická enteritis, průjem, smrt
Diagnostika: i) vajíčka v trusu – flotace; ii) dospělci ve střevech – pitva
Diferenciální diagnostika: vajíčka různých druhů Capillaria jsou obtížně rozlišitelné
Terapie: benzimidazoly, ivermektin

×

Vajíčko Capillaria spp. (Autor: P. Wagnerová).

50 μm
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Paraziti ptáků

Eimeria spp.
Hostitel: kurovití 
Oocysta: velikost záleží na druhu kokcidie, okrouhlá až vejčitá, tenkostěnná bez 
mikropyle a pólové čepičky, často bezbarvá, obsahuje čtyři sporocysty, každou se dvěma 
sporozoity; sporozoit je rohlíčkovitého tvaru s centrálně uloženým jádrem a s apikálním 
komplexem
Eimeria acervulina: 18 × 14 µm, lokalizace – dvanácterník, středně patogenní, často 
chronické onemocnění (snížené přírůstky, nízká mortalita), prepatentní perioda 
89 hodin
Eimeria brunetti: 26 × 22 µm, lokalizace – distální konec tenkého střeva, vysoce 
patogenní (záleží na intenzitě infekce), prepatentní perioda 120 hodin
Eimeria maxima: 40 × 20 µm, lokalizace – tenké střevo, patogenita záleží na konkrétním 
kmeni E. maxima (mortalita až 25 %), prepatentní perioda 120 hodin 
Eimeria mitis: 16 × 15 µm, lokalizace – tenké a tlusté střevo, spíše chronické infekce – 
nízké přírůstky, prepatentní perioda 91 hodin
Eimeria necatrix: 20 × 17 µm, lokalizace – tenké střevo, vysoce patogenní (jeden 
z nejpatogennějších druhů u kurovitých, smrt 5 – 7 dní po infekci), prepatentní perioda 
138 hodin
Eimeria praecox: 21 × 17 µm, lokalizace – tenké střevo, nepatogenní, prepatentní 
perioda 84 hodin

Hostitel: krocani
Oocysta: oválná až vejčitá, tenkostěnná bez mikropyle a pólové čepičky, často bezbarvá, 
obsahuje čtyři sporocysty
Eimeria adenoides: 26 × 17 µm, lokalizace – konec tenkého střeva a slepé střevo, vysoce 
patogení (jeden z nejpatogennějších druhů u bažantovitých, při nízké infekci není 
smrtelná), prepatentní perioda 104 – 132 hodin 
Eimeria dispersa: 26 × 21 µm, lokalizace – dvanácterník a začátek tenkého střeva, 
středně patogení, prepatentní perioda 120 – 144 hodin
Eimeria gallopavonis: 26 × 21 µm, lokalizace – tenké a tlusté střevo, středně patogenní, 
prepatentní perioda 144 hodin 
Eimeria meleagrimitis: 19 × 16 µm, lokalizace – dvanácterník, středně až silně patogenní 
(zejména u 2 – 10-ti týdenních krůťat), prepatentní perioda 144 hodin 
Eimeria innocuta: 22 × 21 µm – okrouhlý tvar, lokalizace – tenké střevo, mírně patogenní, 
prepatentní perioda 120 hodin 
Eimeria subrotunda: 22 × 20 µm – okrouhlý tvar, lokalizace – tenké střevo, mírně 
patogenní, prepatentní perioda 96 hodin 
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Paraziti ptáků

Hostitel: vodní ptactvo
Oocysta: oválná až vejčitá, tenkostěnná, obsahuje mikropyle a pólovou čepičku, často 
bezbarvá, obsahuje čtyři sporocysty
Eimeria anseris: 21 × 17 µm – hruškovitý tvar, lokalizace – tenké a tlusté střevo, 
patogenní – u housat akutní hemorrhagická kokcidióza, prepatentní perioda 6 – 7 dní 
Eimeria nocens: 29 × 20 µm, lokalizace – tenké střevo, patogenní – akutní onemocnění 
housat, prepatentní perioda 4 – 9 dní
Tyzzeria nocens: 12 × 10 µm – nemají mikropyle, lokalizace – tenké střevo, patogenní – 
akutní onemocnění kachňat, prepatentní perioda 5 dní

Hostitel: bažanti
Oocysta: tenkostěnná, obsahuje málo nápadné mikropyle, bez pólové čepičky, často 
bezbarvá, obsahuje čtyři sporocysty
Eimeria colchici: 27 × 17 µm – podlouhle oválný tvar, lokalizace – slepá střeva, silně 
patogení, prepatentní perioda 6 dní
Eimeria duodenalis: 21 × 18,5 µm – okrouhlý až široce oválný tvar, lokalizace – tenké 
střevo, mírné infekce asymptomatické, silné infekce – mukoidní enteritis, prepatentní 
perioda 5 dní
Eimeria phasiani: 25 × 17 µm – elipsoidní tvar, lokalizace – tenké a tlusté střevo, silně 
patogení (až 50% mortalita u 2 – 3týdenních bažantů), prepatentní perioda 5 dní

Klinické příznaky: akutním onemocnění – průjmy (až krvavé), apatie, anorexie, ztráta 
hmotnosti, smrt
Diagnostika: i) oocysty v trusu – flotace; ii) seškraby a mikroskopické vyšetření sliznice 
střeva – pitva, iii) histologické vyšetření postižené tkáně
Terapie: sulfonamidy, vakcíny (atenuované kmeny patogenních druhů eimerií)
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Paraziti ptáků

Oocysta Eimeria dispersa (Autor: V. Prantlová Rašková).

Oocysta Eimeria anseris (Autor: P. Wagnerová).

Oocysta Eimeria subrotunda (Autor: V. Prantlová Rašková).

20 μm

20 μm

20 μm
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Zoonotické parazitózy

Toxoplasma gondii
Oocysty 11 × 13 µm, tenkostěnné, nevysporulované obsahující jeden sporont.  
Prepatentní perioda: 3 – 10 dnů (po pozření tkáňové cysty), 18 – 44 dnů (po pozření 
oocysty) 
Definitivní hostitel: kočka a kočkovité šelmy
Potenciální mezihostitel: savci včetně člověka
Prepatentní perioda: oba sporulace 1 – 5 dnů 
Lokalizace: tenké střevo (definitivní hostitel); svaly, mozek, plod, ostaní orgány 
(mezihostitel)
Klinické příznaky: od asymptomatické infekce po encephalitidu a chorioretinitidu
Diagnostika: i) oocysty v trus – flotace, sedimentace, IFAT, PCR; ii) tkáňové cysty – 
histologie, PCR; iii) protilátky v krvi – ELISA test
Terapie: pyrimethamin, sulfadiazin, ATB

Zoity Toxoplasma gondii (Autor: P. Wagnerová).

20 μm
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Zoonotické parazitózy

Blastocystis spp.

Vakuolární forma: 2 – 200 µm, velká vakuola obklopená slabou vrstvou cytoplasmy, 
obsahuje organely

Granulární forma: morfologicky podobná vakuolární formě, v cytoplasmě jsou zřetelné 
granule

Ameboid: nepohyblivá forma, adheruje ke stěně střeva

Cysta: malá, silnostěná, vícevrstvá, okrouhlá, mnohojaderná s centrální vakuolou

Hostitel: savci včetně člověka, ryby, ptáci, obojživelníci
Prepatentní perioda: 2 – 14 dní
Lokalizace: gastrointestinální trakt

Klinické příznaky: abdominální bolesti, diarrhoea, nevolnost, zvracení
Diagnostika: i) cysty – flotace 
Terapie: metronidazol, nitazoxanide, trimethoprim-sulfamethoxazol

Vakuolární forma Blastocystis suis (Autor: V. Prantlová Rašková).

20 μm
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Zoonotické parazitózy

Giardia spp.
Cysty: 8 – 12 × 7 – 12 µm, oválného tvaru s tenkou stěnou,  obsahuje 4 jádra
Trofozoit: se čtyřmi páry bičíků o velikosti 9 – 21 × 5 – 16 µm
Definitivní hostitel: obratlovci včetně člověka
G. intestinalis: Assemblage A: člověk, hospodářská zvířata, psi a kočky 

Assemblage B: člověk, hospodářská zvířata, psi a králíci
Assemblage C: psi a ostatní psovité šelmy
Assemblage D: psi a ostatní psovité šelmy
Assemblage E: skot a ostatní hospodářští kopytníci
Assemblage F: kočky
Assemblage G: potkani
Assemblage H: mořští obratlovci 

Giardia agilis: obojživelníci
Giardia muris: hlodavci
Giardia psittaci: ptáci
Giardia ardeae: ptáci
Giardia microti: hlodavci

Trofozoiti Giardia intestinalis (Autor: E. Myšková).

20 μm
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Zoonotické parazitózy

Prepatentní perioda: 7 – 21 dnů 
Lokalizace: tenké střevo (duodenum)
Klinické příznaky: mastný trus, průjem, nadýmání, křeče v žaludku a břišní krajině, 
dehydratace; ojediněle kopřivka, svědění kůže a otoky očí a kloubů
Diagnostika: i) cysty v trusu – flotace, sedimentace; imunomagnetická separace, 
specifická barvení, PCR; ii) trofozoiti - pitva, histologie; iii) protilátky (koproantigen) – 
ELISA test 
Diferenciální diagnostika: typické intermitentní vylučování, vyšetřovat 3 vzorky obden

Cysta Giardia intestinalis (Autor: K. Pomajbíková).

20 μm
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Zoonotické parazitózy

Cryptosporidium spp.  
Oocysty 3,5 – 8,0 µm, okrouhlé až vejčité v závislosti na druhu. Jsou tenkostěnné a při 
vylučování plně vysporulované, obsahují 4 sporozoity a reziduální tělísko 
Prepatentní perioda: 4 – 25 dnů (druhově specifické)
Lokalizace: žaludek, tenké a tlusté střevo, Bursa fabricii, trachea (druhově specifické)
Klinické příznaky: se manifestují dle imunitního a výživného stavu a druhu hostitele; 
u většiny hostitelů jsou infekce bezpříznakové, případně vodnaté akutní nebo perzistující 
průjmy bez příměsi krve, bolesti břicha, zvracení, křeče, bolest hlavy, zvýšená teplota, 
únava, dehydratace a ztráta tělesné hmotnosti
Diagnostika: i) oocysty v trusu – flotace, specifická barvení, PCR; ii) vývojová stádia 
v tkáních – pitva, histologie); iii) protilátky v krvi a koproantigen – ELISA test 
Diferenciální diagnostika: možno zaměnit s kvasinkami a oocystami Cyclospora 
cayetanensis
Definitivní hostitel: obratlovci včetně člověka
Drůbež: C. baileyi: 6,0 – 7,5 × 4,8 – 5,7 µm; Bursa fabricii, cloaca

C. meleagridis: 5,2 (4,5 – 6,0) × 4,6 (4,2 – 5,3) µm; střevo
C. galli: 8,3 (8,0 – 8,5) × 6,3 (6,2 – 6,4) µm; proventriculus

Hlodavci: C. muris: (7,5 – 9,8 × 4,6–6,3); žaludek
  C. tyzzeri: 4,64 ± 0,05 × 4,19 ± 0,06 µm; tenké střevo

Kočky: C. felis: 4,6 (3,2 – 5,1) × 4,0 (3,0 – 4,0) µm; tenké střevo
Koně: horse genotype; velikost oocyst a lokalizace neznámá

hedgehog genotype; velikost oocyst a lokalizace neznámá
C. parvum: 5,2 – 5,7 × 4,7 – 5,3 µm; tenké střevo

Kozy: C. fayeri: 4,5 – 5,1 × 3,8 – 5,0 µm; střevo 
Králíci: C. cuniculus: 5,55 – 6,40 × 5,02 – 5,92 µm; tenké střevo
Morčata: C. wrairi: 5,4 (4,8 – 5,6) × 4,6 (4,0 – 5,0) µm; střevo
Ovce: C. xiaoi: 2,94 – 4,41 × 2,94 – 4,41 µm; střevo 
Prasata: C. scrofarum: 4,81 – 5,96 × 4,23 – 5,29 µm; tenké střevo

C. suis: 6,0 – 6,8 × 5,3 – 5,7 µm; tlusté střevo
Psi: C. canis: 3,68 – 5,88 × 3,68 – 5,88 µm; tenké střevo 
Skot: C. andersoni: 6,0 – 8,1 × 5,0 – 6,5 µm; žaludek 

C. parvum: 5,2 – 5,7 × 4,7 – 5,3 µm; tenké střevo
C. bovis: 4,89 (4,76 – 5,35) × 4,63 (4,17 – 4,76) µm; střevo
C. ryanae: 3,16 (2,94 – 4,41) × 3,73 (2,94 – 3,68) µm; střevo

Většina suchozemských savců: C. ubiquitum: 4,71 – 5,32 × 4,33 – 4,98 µm; střevo
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Zoonotické parazitózy

5 µm 

5 µm

5 µm

5 µm 

5 µm

5 µm

5 µm

5 µm

5 µm

Cryptosporidium hedgehog 
genotype, nativní preparát (Autor: 
M. Kváč).

Cryptosporidium hedgehog 
genotype, barveno dle Miláčka-
Vítovce (Autor: M. Kváč).

Cryptosporidium scrofarum, 
nativní preparát (Autor: M. Kváč).

Cryptosporidium muris, 
barveno dle Miláčka-Vítovce 
(Autor: M. Kváč).

Cryptosporidium scrofarum, 
barveno dle Miláčka-Vítovce 
(Autor: M. Kváč).

Cryptosporidium hedgehog 
genotype, barveno metodou IFAT 
(Autor: M. Kváč).

Cryptosporidium scrofarum, 
barveno metodou IFAT (Autor: 
M. Kváč).

Cryptosporidium muris, 
barveno metodou AP (Autor: 
M. Kváč).
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Zoonotické parazitózy

Leishmania spp.
Amastigot: bezbičíkaté stadium – intracelulárně ve fagocytujících buňkách savce, 1,5 – 
3,0 × 2,5 – 6,5 µm 
Promastigot: bičíkaté stádium – extracelulárně ve střevě přenašeče
Definitivní hostitel: obratlovci včetně člověka
Mezihostitel: drobný dvoukřídlý hmyz z rodu Phlebotomum, parazitují pouze samičky
Druhy: Leishmania tropica (lokalizovaná kožní forma)

Leishmania major (lokalizovaná kožní forma)
Leishmania mexicana (lokalizovaná kožní forma)
Leishmania braziliensis (mukokutánní forma)
Leishmania donovani (viscerální forma)
Leishmania infantum (viscerální forma)
Leishmania chagasi (viscerální forma)

Inkubační doba: 1 – 12 týdnů
Lokalizace: kůže, mízní uzliny
Klinické příznaky: kožní forma (lokalizovaná, recidivující, difúzní, mukokutánní) – špatně 
hojící se vředy na různých částech těla – nekróza, sekundární bakteriální infekce – smrt; 
viscerální forma – nepravidelné vysoké horečky, výrazná splenomegalie, končí smrtí
Diagnostika: i) amastigoti – excize vředu, aspirát – barvený preparát, kultivace (in vitro, 
in vivo), histologie, PCR 
Terapie: preparáty na bázi antimonu

Promastigoti Leishmania major (Autor: V. Prantlová Rašková).

20 μm
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Zoonotické parazitózy

Trypanosoma spp.
Promastigot: štíhlý s bičíkem na jedné straně, kinetoplast před jádrem
Amastigot: kulatý s krátkým bičíkem
Epimastigot: štíhlý s krátkou undulující membránou, kinetoplast vedle jádra
Trypomastigot: štíhlý s dlouhou undulující membránou, 12 – 26 µm (až 42 µm)
Definitivní hostitel: obratlovci včetně člověka
Mezihostitel: drobný dvoukřídlý hmyz a ploštice
Druhy:

Trypanosoma equiperdum – hřebčí nákaza, nepotřebuje přenašeče 
2 formy: Stercoraria: vývoj ukončen v zadní části přenašeče (T. cruzi)

Salivaria: vývoj ukončen v přední části přenašeče (T. brucei)
Trypanosoma brucei
Definitivní hostitel: antilopy, zebry, šelmy, skot, koně, kozy, prasata, není schopna 
nakazit člověka
Prepatentní perioda: 4 – 10 dní
Lokalizace: krevní oběh
Klinické příznaky: vysoká horečka, anémie, atrofie svalů, postupná paralýza, smrt
Diagnostika: i) trypomastigoti – krevní roztěr, metoda tlusté kapky 
Terapie: diminazene aceturate 

 Trypanosoma brucei – onemocnění nagana, přenáší Glossina morsitans
Trypanosoma cruzi – Chagasova choroba, přenáší tropické krevsající ploštice
Trypanosoma gambiense – spavá nemoc, přenáší Glossina gambiense

Trypomastigoti Trypanosoma brucei brucei (Autor: P. Wagnerová).

20 μm
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