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Dioktofymóza je parazitární onemocn�ní , které se vyskytuje v Severní a Ji�ní Americe, Asii a ji�ní Evrop�. Ve St�ední Evrop� 
je jeho výskyt ojedin�lý.

P�vodce Ledvinovec psí ( Dioctophyme renale)  pat�í mezi nejv�t�í parazitické hlístice, délka t�la samc� se pohybuje od 14 � 
45 × 0,4 � 0,6 cm, samice jsou je�t� daleko v�t�í, m��í 20 � 100 × 0,5 � 1,2 cm. T�lo cizopasníka je výrazn� �ervené barvy.

Nej�ast�j�ími kone�nými hostiteli jsou psi, dále ko�ky, norci a jiní maso�ravci, mén� �asto i r�zní býlo�ravci (sudokopytníci), 
lidská onemocn�ní jsou mimo�ádn� vzácná ( nap�. v USA, Asie, v Evrop� Bulharsko, Rumunsko).

Parazit nej�ast�ji napadá ledviny kone�ného hostitele. Vyskytuje se také v mo�ovodech, v mo�ovém m�chý�i, v mo�ové 
rou�e. Dokonce byl nalezen i v játrech, srdci a voln� v b�i�ní dutin�. 

Posti�ení ledvin probíhá pom�rn� dlouho zcela bez p�íznak�. Parazit v�ak svým r�stem naru�uje parenchym ledviny, co� se 
projeví krví v mo�i, ledvinovými kolikami a postupným selháním ledvin. Zpravidla bývá napadena jen jedna ledvina (v�t�inou 
pravá), druhá je pak obvykle zv�t�ená. Pokud se zdr�ují ledvinovci v dutin� b�i�ní, probíhá onemocn�ní zpo�átku takté� bez 
p�íznak�, teprve po ur�ité dob� se objevují známky peritonitidy a po�kození jater. 

Diagnóza onemocn�ní vychází z klinických p�íznak� a nálezu typických vají�ek v mo�i. Lé�ba je výhradn� chirurgická.

Preventivní ochrana ps� p�ed onemocn�ním  spo�ívá v zamezení  podávání syrového rybího masa a lovu a po�írání �ab v 
oblasti výskytu Ledvinovce psího.

.Vývojový cyklus Ledvinovce psího (Dioctophyme renale)
Vývoj Dioctophyme renale je velmi slo�itý. T�lo hlavního hostitele opou�t�jí oplozená vají�ka spolu s mo�í. Aby mohl jejich 
vývoj pokra�ovat, musejí se dostat do vody.

 Tam je pohltí první mezihostitel  - Poto�nice ra�í (�ervi, p�íslu�ející do �ádu málo�t�tinatých), cizopasící v �aberní dutin� rak�. 

V poto�nicích, které jsou prvními mezihostiteli, se z vají�ek líhnou larvy. Ty pronikají do jejich t�lní dutiny a usazují se v ní. 
Napadenou poto�nici musí v dob�, kdy si hledá nového hostitele (raka), poz�ít ryba � druhý mezihostitel. V jejím za�ívacím 
traktu se z poto�nice uvolní larvy, provrtají se st�nou st�eva a usadí ve svalové tkáni.

 Paratenickými neboli atypickými hostiteli mohou být také oboj�ivelníci ( �áby). 

Hlavní hostitelé se nakazí poz�ením syrového rybího masa s larvami ledvinovce, p�ípadn� poz�ením naka�eného 
paratenického hostitele. V trávicím traktu hlavního hostitele  se larvy uvolní a provrtají se st�nou st�evní, aby se krevní cestou 
nechaly zanést do ledvin, kde dospívají. Jiná hypotéza p�edpokládá, �e se nejd�íve provrtávají st�nou st�eva do b�i�ní dutiny 
a teprve z ní pronikají do dal�ích orgán� (ledvin apod.). 

U naka�ených ps�  toti� byli ledvinovci velmi �asto  nalezeni i v dutin� b�i�ní. Toto v�ak z�ejm� není optimální varianta pro 
vývoj parazita, proto�e oplozená vají�ka ledvinovc� se z dutiny b�i�ní napadeného zví�ete nemohou dostat zp�t do prost�edí 
a pokra�ovat ve svém vývoji.

Oplozená vají�ka parazita pak v  mo�i opou�t�jí hlavního hostitele a cyklus se opakuje.

Délka �ivota Ledvinovce psího se odhaduje a� na 5 let.

Kasuistika 
Pacientka, 76 let byla p�ijata na urologické odd�lení SZZ Krnov p.o. 2 11.2014 pro náhlou makroskopickou hematurii.

V den p�íjmu byl proveden proplach kavity mo�ového m�chý�e. P�i tomto zákroku do�lo ke spontánnímu odchodu 
neznámého helminta. Materiál spole�n� s odb�rem mo�e na parazity byl odeslán do SN Opava na parazitologické odd�lení.

Zde byl vy�et�en se záv�rem, �e se jedná o �ást neznámého mrtvého povrchov� naru�eného helminta, nebyla zji�t�na �ádná 
vylu�ovaná vají�ka.

Následn� 5.11.  bylo pacientce  provedeno endoskopické vy�et�ení, p�i kterém byl nalezen dal�í parazit, který byl p�ichycený 
na st�n� mo�ového m�chý�e. Parazit byl mechanicky odstran�n s koagulací místy p�ichycení a op�t odeslán do SN Opava k 
parazitologickému vy�et�ení. Parazitologem doporu�eno odeslání obou vzork� do NRL pro tká�ové helmintózy ve 
V�eobecné FN v Praze, kde byly vy�et�eny spole�n� se vzorkem séra pacientky.

Morfologicky v NRL potvrzena p�ítomnost Dioctophyme renale, nezralé samice, u druhého parazita se pohlaví nepoda�ilo 
ur�it. P�ítomnost vají�ek nebyla detekována. Dosud nebylo je�t� provedeno molekulárn� biologické vy�et�ení materiálu, které 
by diagnózu s kone�nou platností potvrdilo.

V anamnéze pacientky zji�t�no pouze, �e m�la ráda rybí maso, �asto si kupovala �lety z Pangasia, tresky, jedla i jiné 
sladkovodní a  mo�ské ryby. Konzumovala je v�ak pouze tepeln� upravené, syrové rybí maso ani sushi nejedla.

Nejpravd�podobn�j�í mo�ností, jak se mohla nakazit, je konzumace nedostate�n� tepeln� upraveného rybího masa.

Dioktofymoza � zajímavosti
Dioctophyme renale je nejv�t�í parazitická  hlístice � sami�ky dosahují velikosti a� 1 m. Poprvé ji popsal Johann Goeze v roce 
1782 z nálezu v psích ledvinách.

P�i onemocn�ní dochází v naprosté v�t�in� p�ípad� k posti�ení pravé ledviny a mo�ovodu.

V roce 2003 byly objeveny v sídli�ti neolitického �lov�ka  Arbon-Bleiche ve �výcarsku

u Bodamského jezera lidské koprolity s vají�ky D.renale, tento nález sv�d�í pro mo�nost �ast�j�ích lidských nákaz D. renale v 
prehistorických dobách. Nález je datován do období cca 3 384 � 3 370 let p�ed n.l.

Popsaný p�ípad je prvním známým p�ípadem onemocn�ní dioktofymózou u �lov�ka ve st�ední Evrop�.
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