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Kryptosporidióza je významnou príčinou hnačkového ochorenia zvierat a ľudí na celom svete. Predovšetkým 
u detí, ktoré žijú v endemických oblastiach a ľudí s imunodeficienciou môže predstavovať vážne zdravotné rizi-
ko. V našom príspevku uvádzame prípad ľudskej kryptosporidiózy spôsobenej druhom Cryptosporidium parvum 
u 23-ročného pacienta s vysokou frekvenciou vodnatých hnačiek. Farbením podľa Ziehleho-Neelsena sme po-
tvrdili prítomnosť oocýst kryptosporídií a imunologickou metódou ELISA (Fecal) sme detegovali koproantigén 
vo vzorkách stolíc. Pomocou nested PCR s použitím vybraných primerov sme určili zoonotický subtyp IIdA15G1. 
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Molecular diagnostic of Cryptosporidium parvum in a patient from Slovakia
Cryptosporidiosis is a significant cause of diarrhoea in animals and humans throughout the world. It presents 
a severe health risk, especially to children living in endemic areas, immunocompromised individuals. In our study, 
we are reporting a case of human cryptosporidiosis caused by Cryptosporidium parvum in a 23-year-old patient 
with a high frequency of watery diarrhoea. We confirmed the presence of cryptosporidial oocysts by Ziehl - Neels-
en staining and detected coproantigen in stool samples by immunological ELISA (Fecal). We determined the zo-
onotic subtype IIdA15G1 by nested PCR using selected primers.
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Úvod
Na Slovensku sú záznamy o výskyte ľudskej kryptospo-

ridiózy zriedkavé. Prvý údaj pochádza z roku 1987, keď bo-
lo diagnostikovaných sedem prípadov ochorenia spôsobe-
ných Cryptosporidium spp. u pacientov s HIV/AIDS(1). Druhý 
prípad bol zaznamenaný u dvoch súrodencov v roku 2013, 
z ktorých len sedemročný chlapec vykazoval klinické prízna-
ky ochorenia. Pomocou DNA typizácie bol u týchto detí iden-
tifikovaný druh C. hominis(2). V súčasnosti sú známe aj ďal-
šie infekcie detí z rómskych osád či detských domovov na 
východnom Slovensku, ktoré boli vyvolané najmä druhmi 
C. hominis a C. muris(3). V našom príspevku uvádzame prvý 
prípad ľudskej kryptosporidiózy vyvolanej druhom C. parvum 
u imunokompetentného pacienta na Slovensku.

Vlastný prípad
Pacient, 23-ročný muž, v septembri 2018 prejavoval typic-

ké klinické príznaky kryptosporidiózy. Vo Fakultnej nemocni-
ci v Košiciach bol 4 dni hospitalizovaný s bolesťou brucha, 
hnačkou a úbytkom hmotnosti. Počas hospitalizácie dostá-
val pacient podpornú liečbu (diéta, infúzie). Po kompletnom 
vyšetrení nebol zistený pôvodca bakteriálneho ani vírusové-
ho ochorenia. Gastrointestinálne príznaky trvali 7 dní, potom 
sa stav pacienta postupne zlepšoval. Po hospitalizácii pa-
cient priniesol vzorky stolice na Ústav parazitológie UVLF 
v  Košiciach. Vzorku stolice sme vyšetrili flotačnou metó-
dou podľa Fausta s negatívnym výsledkom. Následne sme 
zhotovili tenký náter stolice, ktorý sme ofarbili špeciálnym 
acidorezistentným farbením podľa Ziehleho-Neelsena. Mik-
roskopickým vyšetrením boli identifikované oocysty kryptos-
porídií, ktoré sa javili ako ružovo-fialové subsférické útvary 

na modrozelenom pozadí. Na potvrdenie suspektnej kryp-
tosporidiózy sme urobili ELISA test na dôkaz koproantigénu 
s pozitívnym výsledkom. Na extrakciu DNA z pozitívnej vzor-
ky sme použili komerčnú súpravu ZR Fecal DNA MiniPrep™ 
kit a následne sme izoláty podrobili genotypizácii pomocou 
úsekov génov SSU rRNA a GP60(4). Na základe nested PCR 
sme amplifikovali malú ribozomálnu podjednotku SSU rRNA, 
čím sme potvrdili druh C. parvum a následne pomocou sek-
venácie génu GP60 sme určili zoonotický subtyp IIdA15G1.

Diskusia
V našom príspevku uvádzame prvý prípad ľudskej kryp-

tosporidiózy vyvolanej druhom C. parvum subtyp IIdA15G1 
u  imunokompetentného pacienta na Slovensku. Dvadsaťtri 
ročný pacient v anamnéze uviedol prácu s teľatami na far-
me v obci Zemplínska Teplica (okres Trebišov). Pravdepo-
dobný prenos infekčných oocýst nastal priamym kontaktom 
s  infikovanými teľatami a následnou nedostatočnou hygie-
nou rúk. Vzhľadom na tieto skutočnosti sme sa rozhodli vy-
šetriť vzorky trusu teliat na farme v obci Zemplínska Tepli-
ca, kde sa pacient pracovne zdržiaval. Koproantigény boli 
potvrdené ELISA testom v 5/18 vzorkách trusu. PCR metó-
dou sme zistili, že pozitívne izoláty patrili k  zoonotických 
subtypom rodiny IIa a  IId. Vo 4 vzorkách bol identifikova-
ný C. parvum IIdA17G1. V jednej vzorke bol potvrdený sub-
typ IIaA17G1R1(5). Z toho vyplýva, že teľatá predstavujú vý-
znamný rezervoár zoonotických subtypov C. parvum aj pre 
imunokompetentných ľudí. Riziko hrozí predovšetkým poľno-
hospodárom, veterinárnym študentom a lekárom, zootechni-
kom a ostatným zamestnancom pracujúcim na farme, ktorí 
prichádzajú do kontaktu s hospodárskymi zvieratami.
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Záver
Hovädzí dobytok predstavuje jeden z najčastejších zdro-

jov kryptosporidiózy u ľudí(5). Subtyp IIdA15G1, potvrdený na 
našom území, sa vyskytuje vo svete sporadicky a vyvoláva 
u pacientov miernu až stredne ťažkú hnačku. Zdokumento-
vané prípady boli hlásené u ľudí a teliat v Ázii a Európe. Nato, 
aby sme pochopili molekulárnu epidemiológiu druhu C. par-
vum, je nevyhnutné identifikovať izoláty na úrovni subtypov. 

Niektoré zistenia naznačujú, že jednotlivé subtypové rodiny 
sú zoonotické a niektoré len antroponotické.
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