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Echinokokóza je parazitárne ochorenie 
človeka spôsobené parazitom 
Echinococcus multilocularis alebo 
Echinococcus granulosus, patriace 
medzi pásomnice.  
Nákaza sa vyskytuje celosvetovo, 
prevažne vo vysokohorských, severných 
oblastiach s chladnou klímou, ktorej 
veľmi dobre odolávajú vajíčka parazita, 
aj ke  dnes je už rozšírená aj na menej 
chladné oblasti.  
Prameň nákazy 

Na svete je prameňom nákazy pre 
človeka líška polárna, v Európe líška 
hrdzavá. Tieto živočíchy sú totiž 
optimálnymi konečnými hostiteľmi pre E. 
multilocularis, ktorý sa môže vyskytnúť 
aj u psa, mačky, jazveca, vlka. 
Na Slovensku bol nález Echinococcus 
multilocularis u líšok hrdzavých v 
pohraničných oblastiach, pričom neskôr 
sa zistila prevalencia v Žilinskom kraji až 
70%. 
Medzi rokmi 2000 – 2010 bolo v 
Slovenskej republike hlásených 12 
prípadov, z toho 4 prípady na strednom 
Slovensku a 8 na východnom 
Slovensku.  
Príznaky nákazy 

Ke že nákaza prebieha pomaly a 
nespôsobuje žiadne ťažkosti, pacienti 
môžu byť bez príznakov 
(asymptomatickí) aj niekoľko rokov. Po 
asymptomatickej perióde, ktorá môže 

symptómy podľa lokalizácie parazita 
(pečeň, pľúca, srdce). Ochorenie sa u 
väčšiny pacientov prejaví medzi 50 – 70 
rokom a veľmi zriedka u detí.  
Prenos nákazy 

Človek sa nakazí perorálnou cestou 
vajíčkami parazita pri úzkom kontakte s 
nakazeným zvieraťom. Vajíčka sa často 
nachádzajú hlavne v truse, na srsti zvierat, 
ale aj na tlame a jazyku. alším spôsobom 
je konzumácia lesných plodov 
kontaminovaných fekáliami, najčastejšie 
chorej líšky. V prírodných ohniskách je 
nákaza možná aj kontaminovanou vodou. 
Potraviny môžu byť kontaminované aj 
sekundárne vetrom, vtákmi alebo hmyzom.  
 

Obr.č. 1 Životný cyklus Echinococcus multilocularis 

Najčastejšie ohrození nákazou sú lovci líšok, 
lesní robotníci, spracovávatelia koží, farmári, 
ľudia, ktorí bývajú na okraji lesa, zbierajú 
lesné plody alebo pestujú plodiny vo svojich 
záhradkách. 
Prognóza  
Terapia echinokokózy je zložitá a k 
vyliečeniu dôjde len pri jej diagnostikovaní už 
v skorom štádiu alebo po chirurgickom 
odstránení parazitických lézií. Preto aj 
prognóza je neurčitá. Pri neliečenom 
ochorení je 100% úmrtnosť. 
Prevencia 

 dôkladné umývanie nazbieraných lesných 
plodov 

 v endemických oblastiach vylúčiť 
konzumáciu lesných plodov  

 zabraňovanie kontaktu divých zvierat so 
záhradami a obydliami, stavaním plotov a 
ohrád 

 pri manipulácii so srsťou líšky dbať na 
dôkladnú hygienu rúk 

 nepiť vodu z neznámych prírodných 
zdrojov 

 pri podozrení na infekciu E. multilocularis 
je dôležitá skorá diagnostika 

 Zabrániť kontaminácií obydlí a záhrad 
výlučkami líšok  

 zabrániť kontaminácií obydlí a záhrad 
výlučkami líšok  
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