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Hypersenzitivní imunitní reakce 
hostitele na průnik cerkárií a 
jejich likvidaci v kůži.

Cerkáriová dermatitida



• Dvojhostitelský cyklus
• Vodní ptactvo

• Vodní plži

• Náhodný hostitel člověk!
 Cerkáriová dermatitida
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Monitoring ptačích schistosom

OBRATLOVEC (DH) PLŽ (MH) VODNÍ PROSTŘEDÍ

• Kadaver (pitva)†

• Krev (ELISA, cfDNA)

• Biopsie (histologie)

• Trus (koprologie)

• Laváž (líhnutí miracidií)

† postmortální metody

• Kadaver (pitva)†

• Kadaver (DNA)†

• Nasvícení
(vylučování cerkárií)

• Hemolymfa
• cfDNA
• Imunodiagnostika

• Cerkáriové pasti
(využití atraktantů)

• Filtrace
(cerkáriometrie)

• Filtrace
(zachycení eDNA)



• ČSN 75 7737

Sběr a vyšetřování plžů



• ČSN 75 7737

• Princip:
vylučování cerkárií
pod světlem

• VÝHODY:
+ nízká cena

+ nenáročnost
na vybavení

+ okamžitý výsledek

• NEVÝHODY:
- časová náročnost

- nároky na zkušenosti

- obtížná determinace

Sběr a vyšetřování plžů
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Sběr a vyšetřování plžů



Všechny následující metody jsou schopny detekovat 
parazity bez použití mezihostitelských plžů.

Metody ve vývoji

Cerkáriometrie

Cerkáriové pasti Detekce eDNA



• Princip: lákání na vhodné 
atraktanty

• Statické umístění

• VÝHODY:
+ nízká cena
+ funkčnost i při vyšší 
turbiditě vody

• NEVÝHODY:
- omezený dosah
- časová náročnost
- nízké procento zachycení

OBRÁZEK

Cerkáriové pasti

(Shiff et al., 1993)



• Princip: zachytávání volných 
živých cerkárií z vody

• Filtrace: filtrační aparát, 
planktonka

• VÝHODY:
+ nízké náklady

+ rychlost odběru

+ mobilní aparát

+ molekulární metody?

• NEVÝHODY:
- ovlivnění dobou
a místem sběru

- ucpávání při vysoké
turbiditě vody

Cerkáriometrie

(Theron et al., 1979)



• Princip: filtrace eDNA parazitů z vody

Odběr a analýza eDNA

www.sylphium.com



• Princip: filtrace eDNA

parazitů z vody

• VÝHODY:
+ rychlost odběru
+ vysoká senzitivita
+ přesná determinace

• NEVÝHODY:
- ucpávání filtru
- speciální přístroje
- obtížná interpretace dat

Odběr a analýza eDNA

eDNA



• Loop-mediated isothermal 

amplification

• Izotermální podmínky

=> nenáročné na vybavení

• Speciální sada 6 primerů

Molekulární metody

qPCR LAMP

• Kvantitativní PCR

• Cyklické změny teplot

=> thermocycler s fluorometrem

• Sada 2 primerů

(en.wikipedia.org) (international.neb.com)



Molekulární metody

qPCR LAMP

• Drahý komerční kit • Primery ve vývoji

www.sylphium.com (Hanifehpour et al., 2019)



Molekulární metody

qPCR LAMP

• Pozitivní výsledek
vizualizován křivkou

• Pozitivní výsledek
viditelný pouhým okem

(www.toptipbio.com) (Hanifehpour et al., 2019)



Shrnutí

• Časová náročnost

• Finanční náročnost

• Úroveň vybavení 

• Zkušenosti 
vyšetřující osoby

VS.



VIDEO?

Výzva ke spolupráci

Citlivost a specifita 
VS.

Cena?



Granty

Výzkum ptačích schistosom a cerkáriové dermatitidy byl podpořen
Grantovou agenturou České republiky (grant č. 18-11140S), projektem
„Centrum pro výzkum patogenity a virulence parazitů“
(CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759) fondu pro Evropský regionální
rozvoj a MŠMT ČR, příspěvkem MŠMT ČR na česko-rakouskou mobilitu
v projektu č. 8J21AT011, institucionálními prostředky na vědu a
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