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Alveolárna echinokokóza (AE) spôsobovaná pásomnicou Echinococcus multilocularis patrí medzi najzávažnej-
šie parazitárne ochorenia prenosné zo zvierat na ľudí. Ochorenie sa prejavuje tvorbou cystických útvarov na pe-
čeni alebo iných orgánoch, pričom lézie sú zle ohraničené od okolia, prerastajú do okolitého tkaniva a metastá-
zujú do iných orgánov. Na Slovensku sa alveolárna echinokokóza ľudí a jej pôvodca vyskytujú približne od roku 
2000. Odvtedy bolo na Parazitologickom ústave SAV potvrdených 80 prípadov ochorenia a ich počet pomaly, ale 
neustále narastá. Navyše, epizootologické prieskumy potvrdili výskyt E. multilocularis u voľne žijúcich (líšky, vl-
ky) aj domácich mäsožravcov (psy) na celom území Slovenska, s vysoko endemickými lokalitami v severných 
okresoch krajiny, kde jeho prevalencia u líšok miestami dosahuje až 60 %. 
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Alveolar echinococcosis in Slovakia
Alveolar echinococcosis (AE) caused by small tapeworm Echinococcus multilocularis belongs among the most 
severe parasitic diseases transmissible between animals and humans. The disease is characterized by the for-
mation of cystic lesions in the liver or other organs. Lesions are vaguely defined from the adjacent tissues, form 
metastases, and their growth is infiltrative. Alveolar echinococcosis and its etiological agent occur in Slova-
kia since 2000. Since then, 80 human cases have been diagnosed at the Institute of Parasitology SAS and their 
number slowly, but continuously rises. Moreover, extensive epidemiological research confirmed the presence of 
E. multilocularis in free-living (red foxes, wolves) and domestic (dogs) carnivores throughout the country, with 
highly endemic localities in northern districts of Slovakia, where the prevalence of the parasite in red foxes reach-
es 60 %. 
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Alveolárna echinokokóza u ľudí na Slovensku
Prvé dva prípady ochorenia človeka boli na Slovensku za-

znamenané v roku 2000 a 2002(1,2). Následne došlo k postup-
nému nárastu incidencie ochorenia, pričom do roku 2011 bo-
li na Parazitologickom ústave SAV zistené ročne jeden až tri 
prípady ochorenia a od roku 2012 narastá počet potvrdených 
prípadov o päť až desať za rok. Doteraz bolo ochorenie potvr-
dené u 80 pacientov, pričom väčšina z nich pochádzala z en-
demických oblastí severných regiónov Slovenska (prešovský, 
žilinský a trenčiansky kraj) (obrázok 1). Priemerný vek v čase 
potvrdenia infekcie bol 53,4 ± 16,0 roka a výskyt ochorenia 
bol častejší u žien (47 prípadov) ako u mužov (33 prípadov). 
Zaujímavý je však aj výskyt ochorenia u 7 (8,75 %) pacien-
tov mladších ako 20 rokov (najmladší pacient mal 6 rokov), 
čo svedčí o vysokom infekčnom tlaku vonkajšieho prostre-
dia, pretože AE sa považuje za ochorenie staršieho veku a je-
ho výskyt u detí v celoeurópskom meradle, ale aj vo vysoko 
endemických oblastiach Číny dosahuje len asi 2 %(3,4). Fylo-
genetické analýzy vzoriek DNA získaných od 4 pacientov po-
tvrdili, že všetky štyri izoláty patria k európskym haplotypom 
E. multilocularis, označovaným ako genotyp M2. Zistilo sa 
navyše, že izoláty pochádzajúce od pacientov z východného 

a  stredného Slovenska sa medzi sebou mierne líšia(5), čo 
naznačuje potrebu ďalších analýz vzoriek získaných od ľudí 
aj zvierat (obrázok 1).

Echinococcus multilocularis na Slovensku 
Na Slovensku bol E. multilocularis u líšky hrdzavej po prvý-

krát zaznamenaný v roku 1999. Dlhodobé prieskumy realizo-
vané na území Slovenska v rokoch 2002 – 2011 dokázali, že 
priemerná prevalencia parazita u líšok hrdzavých je asi 30 % 
a v oblasti Tatranského národného parku (TANAP) dosahuje 
45 %. Zároveň boli v severných okresoch prešovského a žilin-
ského kraja identifikované endemické oblasti, kde prevalen-
cia pásomnice dosahuje miestami až 60 %(6). Výskyt infekcie 
je však častý aj u ďalšieho druhu voľne žijúcich mäsožrav-
cov, vlka dravého. DNA pásomnice E. multilocularis bola za-
znamenaná v 35,5 % zo 133 vyšetrených trusov. Navyše, po-
zitívne zvieratá pochádzali zo všetkých štyroch sledovaných 
lokalít – Chránenej krajinnej oblasti Poľana (29,7 %), Národ-
ného parku (NP) Muránska planina (51,2  %), NP Poloniny 
(20,0 %) a TANAPu (23,8 %), čo svedčí o plošnom rozšírení 
tohto parazita v populácii vlka na Slovensku(7). Nezanedba-
teľný je však aj výskyt parazita u psov. Zo 135 trusov zvierat 
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pochádzajúcich z rôznych lokalít a chovateľských podmie-
nok, bola DNA E. multilocularis potvrdená v 2 (1,4 %) trusoch, 
pričom obidva pozitívne jedince pochádzali zo segregova-
ných osád na východnom Slovensku(8).

Záver
Výsledky sledovaní potvrdzujú, že alveolárna echinokokó-

za a jej pôvodca E. multilocularis sú na Slovensku prítomné, 

pričom okrem líšok zohrávajú v šírení pásomnice významnú 
úlohu aj vlky a psi a počet nakazených ľudí pomaly, ale ne-
ustále stúpa. Preto by odborná aj laická verejnosť mali byť in-
formované o rizikách a spôsoboch šírenia ochorenia u ľudí, 
ako aj o vhodných preventívnych opatreniach. 
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Obrázok 1. Geografický výskyt humánnych prípadov alveolárnej echinokokózy (AE) 
v porovnaní s prevalenciou Echinococcus multilocularis u líšok hrdzavých na Slovensku


