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Článkonožce ovplyvňujú človeka ako:

parazity   
prenášače
poškodenie tkanív- choroba

ďalej:

�- � prístup k potravinám- hmyz zničí cca 20%  

� obilnín

� - postihnutie hospodárskych  zvierat 

- prenášajú choroby (vector-borne diseases)



� invadovanosť- kože, podkožné tkanivo-

roztoče a Sarcoptes scabiei

� entomofóbia a arachnofóbia súčasté

psychologické prejavy

Kožná lézia po poštipnutí

Cimex lectularius



prenos - mikroorganizmy

Organizmy (Choroby)

� vírusy (žltá zimnica, ...)

� riketsie (škvrnitý týfus , ...)

� baktérie (borelióza, ...)

� prvoky (malária, ...) 

� helminty (filariózy , ...)

Mikrofilária Wuchereria bancrofti-
Foto: P. Babál



prenos patogénov

� mechanicky(mucha)

� biologicky (kliešť, komár...)

- transovárialný prenos (napr. roztoče, kliešte) 

napr. Ixodes ricinus - vírus kliešťovej encefalitídy

vši - prenos škvrnitý týfus

- Xenopsylla cheopis - foréziou šíri-Yersinia pestis



Arthropoda

Chelicerata Tracheata
Acari (roztoče) Insecta (hmyz)

Acarina

Acariformes Trombidiformes
Parasitiformes

Sarcopteformes

Sarcoptidae

Sarcoptes scabiei

Trombidiformes

Neutrombicula automnalis

IxodidaIxodida

Argasidae Ixodidae



Roztoče (Acarina)
Ixodida

Argasidae Ixodidae

Argasidae(kliešťovcovité)

2 lekársky dôležité rody:

Argasa Ornithodorus

1 - parazity vtákov (príležitostne cicavce)

človek- bolestivá reakcia(Argas persicus)

2 - primárne parazity cicavce
O. moubata napáda často človeka-
choroby: endemická návratná horúčka, Q horúčka, 
tularémia, vírus kliešťová encefalitída 



Ixodidae- kliešte 

� prenášajú: vírusy, riketsií, baktérie, prvoky 

Ixodes ricinus - kliešť obyčajný

prenášač: vírus klieštová encefalitída, Borrelia spp., Francisella

tularensis

Hyaloma sp.  Krymsko-konská hemoragická horúčka

Dermacentor andersoni a D. variabilis

v Amerike- kliešťová paralýza; horúčka skalistých hôr

Dermacentor marginatus

Rikettsia slovaca, Omská hemoragická horúčka, 

Q horúčka

Haemophysalis concina, Rhipicepalus sanguineus-

v Mexiku „Spotted fever“

I. ricinus

D. marginatus

R. appendiculatus



Insecta– hmyz

� Hexapoda- sú najpočetnejšia a najzávažnejšia 
skupina článkonožcov

� z 30 radov hmyzu iba 5 má väčší

medicínsky význam



Tracheata
Insecta

Phthiraptera
Anoplura

Hemiptera

Siphonaptera

Diptera



Phthiraptera
Anoplura

Pediculidae
Phthiridae

Phthirus pubis
vošľonová

Pediculus capites
voš detská

Pediculus humanus
voš šatová

Rikettsia prowazekii; Bartonella quintana; Borrelia recurentis)



Siphonaptera- blchy

� cca 1600 druhov

� medicínsky význam – málo druhov

� bodnutie páli a bolí, neskôr svrbí; miesto vpichu je  

začervenalé

� prenášajú pôvodcov 2 významných ochorení:

mor a endemický týfus

Xenopsylla cheopis

Tunga penetrans– piesočná blcha



Hemiptera – Triatomidae(Ploštice)
� väčšina sa živia štiavy rastlín; sú bez krídla

� dve skupiny má schopnosť cicať krvi: 

1 - posteľná ploštica (Cimex lectularius)- mierne pásmo

C. hemipterus – trópy

2- cone-nosed bugs {(Reduviidae - Triatominae)}
Severná a Južná Amerika 3 rody:
Rodnius, Triatoma, Panstrongylus

prenos:

Trypanosoma cruzi- aktívny prienik 

do tkanív (cez ranu; cez intaktnú kožu) 



Diptera-dvôjkrídlovce

� 3 podrady > 100 čeľadí (9 dôležité)

1- Nematocera: Ceratopogonidae

Psychodidae

Simuliidae

cisr.ucr.edu Culicidae genome.wustl.edu

2- Brachycera: Tabanidae= lekársky význam (Loa loa)

3- Cyclorrhapha:Muscidae, Gasterophidae, Cuterebridae, a

Oesdtridae= lekársky význam

(Myiózy) 

Simulium sp.
www.www.plpnemweb.ucdavis.eduplpnemweb.ucdavis.edu



Ceratopogonidae

Culicoides sp.

Parazity: Mansonella ozardii, M. perstans, M. streptocerca

Južná Amerika

virusy: Oropoche fever v Brazíli, Horúčka údolia Riftu-

Východokonská encefalitída v USA,

virus modrého jazyka)

� infekcia spôsobuje alergické symptómy; chronická

artritída



Psychodidae - Phlebotominae

Phlebotomus sp.
Leishmania spp., virus papatasi

Lutzomyia verrucarum -
Leishmania spp., Bartonella bacilliformis)



Simuliidae

Prenáša: Onchocerca volvulus a Mansonella spp.



Culicidae- komáre

� 3500 druhov (41 rodov)

vodné habity (od arktídy po trópy)

� anofely (430 druhov)-

cca 30-40 druhov prenáša

plazmódia

An. gambiaea An. funestus (Subsahárska Afrika)

An. culicifaciesa An. stefensi (Indický subkontinent)

An. quadrimaculatusa An. freeborni (Severná Amerika)



� na svete zomiera na následky infekcií

prenášaných komármi (malária, 

filariózy a arbovírusové infekcie) 

ročne niekoľko stotisíc ľudí

� predstavujú vážny hospodársky 

problém (� dojivosť a 

hmotnosť zvierat)  



�� arbovírusy: Žltá zimnica

Japonská B encefalitída

Východná a Západná koňská encefalitída

Dengue

Chikungunya a

West Nile , Ťahyňa ...

� baktérie: Francisella tularensis !? Borrelia spp.!?

� prvoky: Plasmodium spp.

� helminty: Brugia malayi, Wucheria bancrofti

Dirofilaria spp. -už aj v SR !

Choroby



� ohrozených viac ako 3,5 mld. ľudí v 106 

krajinách sveta 

� cca 300 mil. nakazených ročne

- z toho 90%  v subsahárskej Afrike

� cca 1 milión úmrtí ročne

�do Európy- import 10 tis. prípadov ročne; zomrie 100 ľudí

� 1960 posledný prípad autochtónnej malárie na Slovensku



� inkubačný čas l-4 týždne 

� prvé príznaky sú nešpecifické (bolesti hlavy, svalov, 
zvracanie)

� malarický záchvat:

- triaška (10-15 minút) 

- � horúčka (2-6 hodín)

- silné potenie, kŕče...

Tropická malária – zlyhanie mozgu a obličiek

Záchvaty bez liečby sa opakujú

Príznaky



� prítomnosť komárov anofelov v bývalých 

malarických oblastiach – znamená potenciálnu 

hrozbu návratu malárie 

(http://www.exploratorium.edu/climate/global-effects/data3.html)



Súborne publikované práce o komároch 
Slovenska

Jalili , Országh, Halgoš, & Labuda

European Mosquito Bulletin, London, č. 6/2000

www.uel.ac.uk/mosquito

Országh, Halgoš, Jalili & Labuda

European Mosquito Bulletin, London, č. 11/2001

www.uel.ac.uk/mosquito



Rozšírenie Anopheles messeae v SR
Országh, Halgoš, Jalili & Labuda. European Mosquito Bulletin, London, č. 11/2001



Rozšírenie An. plumbeusv SR

Liahne v dutinách starých stromov 





Výskyt malárie v SR do eliminácie:Bálint, Jalili, 2003



Súborné publikované údaje o malárii na Slovensku

1- Malária na Slovensku: minulosť, súčasnosť, budúcnosť

Jalili, Čatár a spol.

Slovenský lekár 2000, 11/12, s. 424-429.

2- Malária na Slovensku za posledné 80. rokov 

Bálint, Ondrušová, Jalili

Acta tropica, 2007



Etapy malárie v novodobej histórii SlovenskaI. 

I.    1918 - 1950: Autochtónna malária

II.   1951 - 1990: Obdobie importovanej malárie
(prevažne cudzími štátnymi príslušníkmi)

III. 1991 - doposiaľ: Importovaná malária - prevažne  
občanmi SR (rezistentná tropická malária, prvý  
prípad úmrtia)



Smutný pohľad – okres Trebišov

Záplavy a komáre na Slovensku rok 2010

Foto: N. Jalili



Záplavy na Východe SR v roku 2010. Foto: N. Jalili



Záplavy v roku 2010 – Viničky okr. Trebišov –Liahnisko anofelov Foto: N. Jalili

Anopheles sp. 
Prenášač
pôvodcov

malárie
Zdroj: blog.ciencias-
medicas.com



- globálne otepľovanie- prienik 
pôvodcov  dirofilariózy psov

do SR

- pôvodcom dirofilariózy je

vlasovecDirofilaria (srdcový

červ psov)

Dirofilarióza

superior-size-rottweilers.com



Zdroj: MVDr. M. Mitarpaková
Parazitologický ústav SAV Košice 



- dospievanie červa niekoľko mesiacov

- samička rodí živé mikrofilárie do krvi- prístupné miesto

pre krv sajúce komáre- potenciálne prenášače 

komár: 

transformácia - L 3. štádia 10-14 dní

1 mesiac- 14°C  

(8-10 dni – 28-30oC)

(11-12 dni – 24 oC)

(16-20 dni – 22 oC)

instruction.cvhs.okstate.edu



- komplikácia choroby:
upchávanie ciev 
kolujúcimi
mikrofiláriami

- silno nakazený pes
(krvácanie z telesných 
otvorov, smrť- zlyhanie
srdca, pečene; obličiek)

Mikrofilária Foto: Beladičová, Valentová

petvetinc.com



Prejavy u psa:

- kašeľ

- ťažké a zrýchlené dýchanie  pri 
zvýšenej záťaži

- malátnosť, slabosť

- nechutenstvo, chudnutie

- srsťmatná, zježená

toller.cz

afghana.com



- najčastejšie forma ľudskej dirofilariózy:
podkožné nodulárne ochorenie(D. repens)
parazit tiež nájdený: v pľúcnych  artériách, 

v srdcových komorách
v očiach 

- u človeka mikrofilarémia nie je prítomná

Liečba- chirurgická
- z literatúry je známych viac ako 400 prípadov uľudí



Dirofilarióza v SR – prvý ľudský prípad

Jalili, N ., Kobzová, D., Novák, I., Dubinský, P., Babál, 
P.: Prvý prípad ľudskej dirofilaiózy na Slovensku. 
Acta Tropica, 5, 2007, s. 75-78.

- 60 ročný muž (Malacky)

opuch na predlakti s elastickými 

kožnými uzlíkmi - chirurgicky odstránené

– pacient bez problémov

Foto: Prof. Pavel Babál



druhý prípad ľudskej dirofilariózy
Ondriska, F., Lengyel, D., Miterpaková, M.,Valentová, D., Beladičová V., 
Lengyelová A.,Strehárová, A., Dubinský, P., 2008

- 37. ročná žena- Sereď - hrčka na ľavej ruke + pravý rebrový oblúka

- extrakcii obsahu z hrčky ihlou- objavená aj časť útvaru- imitoval 
šicí materiál 

- pacientka bez komplikácii

Dirofilaria repens Foto: Ondriska, Mrva



Záver
� Malária bola už endemická v miernom pásme

vrátane Slovenska; prítomnosť prenášača -anofelaa 

zvýšený počet autochthonných prípadov a letiskovej

malárie v niektorých častiach mierneho pásma je

značný

� Máme tu už novú chorobu- dirofilariózu psov = je prenosný 

aj na človeka prostredníctvom komára!
� potenciálne rozšírenie do iných častí SR je pravdepodobné



Záver

� Dif. diagnózu podkožných nodulov a malígnych tumorov 
u ľudí rozšíriť na dirofilariózu

� Treba byť pripravený na možnosť importu 
nebezpečných vektorov a tým aj patogénov v rátane    
parazitov!



Ďakujem za pozornosť

osceola.org


