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DIAGNOSTIKA A LIEÈBA CYSTICKEJ ECHINOKOKÓZY

DUBINSKÝ P., BOBER J., KINÈEKOVÁ J.

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CYSTIC ECHINOCOCCOSIS

New data are given on the life cycle of tapeworms of the
genus Echinococcus, agents of a serious helmintozoonotic di-
sease. The tapeworm Echinococcus granulosus, the agent of
cystic echinococcosis, circulates also in Slovakia. Cystic echi-
nococcosis most frequently affects the liver and a radical
surgical treatment supplemented with the application of an-
tiparasitics are the commonly used methods. The authors
present the WHO proposal for classification of echinococcal
cysts into 6 types, according to ultrasound imaging. They
also report on a new technique known as PAIR (puncture�
aspiration�injection�reaspiration), successfully used in
many patients in endemic countries. They warn of a rapid
distribution of the tapeworm E. multilocularis, the agent of
alveolar echinococcosis, in central Europe. (Ref. 13.)
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Autori podávajú preh¾ad poznatkov o �ivotnom cykle pá-
somníc rodu Echinococcus, pôvodcov záva�ného helmintozo-
onózneho ochorenia. Pôvodca cystickej echinokokózy pásom-
nica Echinococcus granulosus cirkuluje aj na Slovensku. Cys-
tická echinokokóza najèastej�ie postihuje peèeò a radikálna
chirurgická lieèba doplnená aplikáciou antiparazitík sa
u nás be�ne pou�íva. Uvádzajú návrh WHO na rozdelenie
echinokokových cýst do 6 typov pod¾a ultrazvukového zo-
brazenia. Referujú o novej metóde nazvanej PAIR (punktú-
ra�aspirácia�injikovanie�reaspirácia), ktorá sa úspe�ne
pou�ila u mnohých pacientov v endemických krajinách.
Upozoròujú na rýchle �írenie pôvodcu alveolárnej echinoko-
kózy pásomnice E. multilocularis v strednej Európe. (Lit. 13.)
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Echinokokóza (hydatidóza) je parazitárne ochorenie vysky-
tujúce sa sporadicky u ¾udí a zvierat aj na Slovensku. Súèasné
epidemiologické poznatky poukazujú na zvý�ený výskyt tejto hel-
mintozoonózy u nás aj v susedných �tátoch.

Echinokokózu ¾udí vyvolávajú larválne �tádiá pásomníc rodu
Echinococcus. Tieto pásomnice parazitujú v tenkom èreve domá-
cich aj vo¾ne �ijúcich mäso�ravcov. V Európe sa vyskytujú dva
druhy, a to E. granulosus vyvolávajúci cystickú echinokokózu
(CE) a E. multilocularis, pôvodca alveolárnej echinokokózy (AE).

Èlovek sa nakazí per os vajíèkami pásomnice. Uvo¾nená lar-
vièka putuje v jeho organizme a usadí sa vo vnútorných orgá-
noch, najèastej�ie v peèeni (84 % pri CE), v p¾úcach a iných or-
gánoch (Kinèeková a spol., 1996). Cysta rastie ve¾mi pomaly, 1�
30 mm roène. Obèas praskne, alebo spontánne zaniká. Pri ruptúre
je riziko vzniku ve¾mi nebezpeènej sekundárnej echinokokózy.
Star�ie cysty odumierajú a kalcifikujú. Príznaky CE sa objavujú
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vtedy, ak rastúca cysta tlaèí na rôzne orgány, alebo vyvoláva iné
patologické stavy.

Výskyt CE je v mnohých endemických oblastiach vysoký, a�
do 220 prípadov na 100 000 obyvate¾ov, mortalita je v�ak nízka,
ak je správna diagnóza a vhodná lieèba. Naproti tomu výskyt AE
(alveokokózy) u ¾udí je aj v endemických oblastiach nízky, ale
mortalita je vysoká, ak sa ochorenie nelieèi alebo lieèi nevhodne
(Schantz a spol., 1995).

Na Slovensku sa vyskytuje len cystická echinokokóza. Sérop-
revalencia sa v posledných dvoch rokoch zvý�ila a� na 1,03 prí-
padu na 100 000 obyvate¾ov roku 1997, s výraznými regionálny-
mi rozdielmi (Kinèeková a spol., 1996; Dubinský a spol., 1998).
Vzh¾adom na zriedkavos� výskytu unikajú mnohé prípady echi-
nokokózy pozornosti, najmä pri lokalizácii v p¾úcach a iných or-
gánoch.

Diagnostika cystickej echinokokózy

Východiskom sú spravidla klinické príznaky potvrdené rôz-
nymi zobrazovacími metódami. Neformálna pracovná skupina pre
echinokokózu pri WHO navrhla Mezinárodnú klasifikáciu echi-
nokokových cýst, ktorá ich rozde¾uje do 6 typov pod¾a ultrazvuko-
vého zobrazenia. Táto klasifikácia cýst je východiskom aj pre prog-
nózu a terapiu ochorenia.
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Do 1. typu patria cysty ve¾ké 1�4 cm s homogénnym ane-
choickým obsahom a nevýraznou laminárnou stenou. Do 2. typu
sú zaradené jednokomorové cysty ve¾ké 4�20 cm, s dvojvrs-
tvovou stenou a vloèkovitými inklúziami v anechoickom obsa-
hu cysty. Pre 3. typ je charakteristický mnohokomorový vzh¾ad
spôsobený prítomnos�ou dcérskych cýst vo vnútri cysty podob-
nej 2. typu. Tieto 3 typy patria do skupiny tzv. aktívnych cýst,
lebo sú zvyèajne fertilné, vyvíjajú sa, a preto sa musia lieèi�. 4.
typ echinokokových cýst je charakteristický postupnou degene-
ráciou jednokomorových cýst. V obsahu sú vidite¾né plávajúce
membrány. Tieto cysty patria do tzv. prechodnej skupiny, lebo
obsahujú e�te �ivé protoskolexy, ale zaèínajú u� degenerova�. Do
inaktívnej skupiny cýst patria cysty 5. a 6. typu, ktoré sú nefer-
tilné a sú v rôznom stupni degenerácie. Pre 5. typ je charakte-
ristický heterogénny degeneratívny obsah so striedaním hypere-
choických a hypoechoických vrstiev. Pre 6. typ je charakteris-
tické oblúkovité zobrazenie kalcifikovanej steny alebo celej cys-
ty (Anon, 1997). Na upresnenie ne�pecifického nálezu sa
odporúèa vyu�i� aj iné neinvazívne metódy, ako MRI a CT. Pred
vyslovením podozrenia na CE je potrebné imunologické vy�et-
renie (Kinèeková a spol., 1996). V súèasnosti pou�ívaná metó-
da ELISA s rôznymi komplexnými alebo parciálnymi antigénmi
je dostatoène citlivá a �pecifická. Pre diferenciálnu diagnostiku
je vhodná aj metóda Western blotu (sérodiagnostiku robí Parazi-
tologický ústav SAV v Ko�iciach).

Radikálna lieèba cystickej echinokokózy

Vzh¾adom na rôznu lokalizáciu, ve¾kos� a fertilitu cýst, ako aj
na riziko ich ruptúry a vzniku sekundárnej echinokokózy vy�a-
duje terapia CE premyslený prístup. Zvyèajne je potrebné kombi-
nova� radikálnu chirurgickú lieèbu s podávaním antiparazitík (Vu-
itton a spol., 1996; Va¾ko a Bober, 1996).

Operácia sa indikuje pri ve¾kých peèeòových cystách, v kto-
rých sú dcérske cysty, pri jednotlivých peèeòových cystách lo-
kalizovaných na povrchu, pri ktorých je nebezpeèenstvo ruptú-
ry, a pri cystách komunikujúcich so �lèovými cestami, alebo tla-
èiacich na �ivotne dôle�ité orgány. Operujú sa aj cysty lokalizo-
vané v p¾úcach, mozgu, oblièkách, kostiach a podobne. Operácia
je kontraindikovaná pri ve¾kom poète cýst, pri odumretých, kal-
cifikovaných a ve¾mi malých cystách, prípadne pri ich nevhodnej
lokalizácii.

Výhodné je pou�itie parazitocídnych (protoskolicídnych) lá-
tok pred operáciou, lebo zni�ujú riziko sekundárnej echinoko-
kózy pri náhodnej ruptúre cysty. Ich pou�itie je kontraindikova-
né, ak cysta komunikuje so �lèovými cestami. V súèasnosti sa
odporúèajú najmä 70�90 % etanol a 15�20 % roztok NaCl.
Pôsobenie týchto látok by malo trva� aspoò 15 minút. Odporúèa
sa aj kombinova� chirurgickú lieèbu s predoperaènou a poope-
raènou aplikáciou mebendazolu alebo albendazolu (Vuitton
a spol., 1996).

Uvedené známe postupy chirurgickej lieèby mo�no niekedy
nahradi� v súèasnosti overovanou novou metódou známou pod
názvom PAIR (Puncture�Aspiration�Injection�Reaspiration).

Táto metóda, opísaná roku 1986, sa v súèasnosti pou�ila na
stovkách prípadov CE najmä v endemických krajinách. Aj keï
názory na jej pou�itie nie sú jednotné (Felice a spol., 1990), je to
metóda vo¾by v prípadoch, keï operaèný výkon nie je mo�ný.

Pri metóde PAIR sú tieto základné kroky: perkutánna pun-
kcia cysty s ultrasonografickou kontrolou; aspirácia èasti te-
kutiny cysty; injekcia parazitocídnej látky (20 % NaCl, alebo
95 % etanol) na 15 minút; reaspirácia tekutého obsahu cysty.
Metóda PAIR sa indikuje vtedy, ak je operácia CE kontraindi-
kovaná, alebo pacient operáciu odmieta. Nie je vhodná pre cysty
v p¾úcach, ale pou�ila sa pri cystách v peèeni a v iných orgá-
noch. Pre metódu PAIR sú vhodné cysty s priemerom väè�ím
ako 5 cm (typ 2, niekedy 3 a 4 pod¾a Medzinárodnej klasifiká-
cie echinokokových cýst). Nie sú v�ak vhodné cysty s dcér-
skymi cystami (typ 3), cysty ulo�ené na povrchu peèene a cys-
ty komunikujúce so �lèovými cestami. Pred injekciou parazi-
tocídnej látky je preto potrebné vy�etri� obsah cysty na prítom-
nos� bilirubínu.

Podobne ako pri operácii sa odporúèa pou�i� antiparazitiká
4 dni pred metódou PAIR a najmenej 1 mesiac (albendazol)
alebo 3 mesiace (mebendazol) po výkone (Vuitton a spol.,
1996).

Riziká tejto metódy sú podobné ako pri ka�dej punkcii, navy-
�e sa mô�e pridru�i� anafylaktický �ok alebo alergická reakcia pri
úniku tekutiny z cysty. Metóda PAIR saa odporúèa pre jej �etr-
nos� a men�ie náklady ako pri operácii. Ako sme uviedli, je metó-
dou vo¾by, ak ide o neoperabilné cysty, alebo operácia je kontra-
indikovaná.

Medikamentózna lieèba

Súèasné skúsenosti s medikamentóznou lieèbou sú ve¾mi roz-
siahle. Vyplýva z nich, �e je vhodná najmä u mlad�ích pacientov
a pri malých aj mnohopoèetných cystách. Aj po 12-mesaènej ap-
likácii benzimidazolov v�ak nedochádza k morfologickým zme-
nám v 20�40 % cýst. Antiparazitiká sa indikujú aj pri inopera-
bilných formách, pri lokalizácii cýst v rôznych orgánoch a ako
predoperaèná a postoperaèná terapia.

Terapia benzimidazolmi je kontraindikovaná u tehotných �ien,
najmä v prvom trimestri, pri poruchách funkcie peèene a pri ve¾-
kých cystách s rizikom ich ruptúry.

Z benzimidazolov sa odporúèa mebendazol (Vermox, Janssen
Pharmaceutica) v dávke 40�50 mg/kg denne poèas 3�6 mesia-
cov, albendazol (Eskazole, SmithKline Beecham) v dávke 10�
15 mg/kg denne v nieko¾kých 1-mesaèných opakovaniach v�dy
so 14-dennou prestávkou. Z iných antiparazitík sa odporúèa pra-
ziquantel v dávke 40 mg/kg raz tý�denne, ale údaje o jeho vhod-
nosti nie sú zatia¾ dostatoèné (Vuitton a spol., 1996). Pri dlhodo-
bom pou�ívaní benzmidazolov musí by� pacient pravidelne labo-
ratórne sledovaný. Ved¾aj�ie príznaky sú èastej�ie pri mebendazo-
le ako pri albendazole.

Alveolárna echinokokóza

Alveolárna echinokokóza (aveokokóza) napáda takmer v�dy
peèeò a je charakterizovaná infiltratívnym rastom. Vytvára sa ne-
presne ohranièené lo�isko podobné nádoru s charakteristickými
malými cystami, v ktorých sa vyvíjajú larválne �tádiá � protos-
kolexy. Zmeny sú spoèiatku malé, ale parazitárne lo�isko postup-
ne zasahuje ve¾kú oblas� peèene (15�20 cm v priemere). Dôle�i-
tá je skorá diagnóza a terapia, preto�e zni�ujú riziko mortality
(Hübner a Uhlíková, 1997; Vani�ta, 1997).
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Alveolárna echinokokóza sa na Slovensku v súèasnosti nevy-
skytuje. Táto zoonóza sa vyskytuje v Rakúsku (Auer a Aspöck,
1991), v Nemecku (Lucius a Bilger, 1995), v Po¾sku (Malczewski
a spol., 1995), u lí�ok na území Èeskej republiky (Pavlásek a spol.,
1997), ale aj inde v Európe a vo svete (Schantz a spol., 1995).

Alarmujúci je výskyt tejto zoonózy u lí�ok v susedných kra-
jinách a nezvyèajne rýchle roz�írenie pásomnice E. multilocula-
ris v krajinách strednej Európy, ktoré nemá vo svete obdobu. Èulý
turistický styk so susednými krajinami zvy�uje riziko nákazy aj
na�ich obèanov. Vzh¾adom na epidemiologickú situáciu výskytu
alvelolárnej echinokokózy v strednej Európe je potrebné pripra-
vi� �pecialistov pre oèakávaný výskyt tohto �ivot ohrozujúceho
ochorenia na Slovensku.
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V na�om èasopise sme u� predstavili publikáciu doc. Lukla
Srdeèní arytmie - Aktuální problémy, ktorá vy�la vo Vydavate¾-
stve Grada Publ. r. 1996. Ve¾ký záujem o nové informácie v aryt-
mológii, primäli vydavate¾stvo i autorov, aby pripravili �vo¾né po-
kraèovanie� tohto projektu. Výsledkom úsilia autorov i vydava-
te¾stva je predlo�ená publikácia Pokroky v arytmológii. Ide o ve-
deckú publikáciu, ktorá priná�a mnohé najnov�ie diagnostické
a terapeutické prístupy, objasòuje nové stratégie a naèrtáva budú-
ci vývoj. Autori roz�írili pôvodný projekt o �vy�iadané témy�, ktoré
spracovali renomovaní autori. Treba poveda�, �e publikácia pôso-
bí uceleným dojmom, je obsahovo i formálne kompaktná. Obsa-
huje èasti Syndróm drá�divej karotídy (V. Doupal), Dvojdutinová
stimulácia (T. Minaøík, A. Káòa), Trvalá dvojdutinová stimulácia

VDD s monokatétrom (Mir. Novák), Kardiostimulátory s frek-
venènou reakciou (Mil. Novák), Súèasná problematika farmako-
terapie arytmií (R. Èihák), Lieèba supraventrikulárnych tachykar-
dií (J. Lukl), Rádiofrekvenèná katétrová ablácia flutteru predsiení
(M. Fiala), Výskyt malígnych arytmií po ablácii AV junkcie (M.
Fiala), Katétrové rádiofrekvenèné ablácie posteroseptálnych ak-
cesórnych dráh (M. Fiala), Súèasná problematika �non-sustained�
komorových tachykardií (P. Heinc), Problémy po implantácii kar-
diovertera-defibrilátora (J. Byte�ník) a Kardiostimulácia v ÈR (V.
Doupal). Za ka�dou èas�ou je pou�itá odborná literatúra �up-to-
date�, dobrú orientáciu v knihe umo�òuje podrobný vecný index.
Knihu odporúèam v�eobecným lekárom, ale je vhodným doplne-
ním �túdijnej literatúry aj pre �pecialistov, kardiológov a arytmo-
lógov.
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