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Hypotéza:  
Druhové složení přežvýkavé spárkaté zvěře, hustota jejich populací, management chovu a 

podávání anthelmintik v intenzivních chovech mají vliv na tlumení ashworthiózy . 

 
Anotace:  

Ashworthius sidemi je krevsající hlístice, která parazituje ve slezu přežvýkavců. Původními 
hostiteli jsou asijské druhy jelenovitých přežvýkavců, ale importem zvěře se jmenovaný parazit dostal 
i do Evropy. Zde kolonizoval nové druhy hostitelů a do dnešní doby byl popsán i u řady volně žijících 
evropských druhů přežvýkavé spárkaté zvěře. V České republice byl tento druh parazita poprvé 
popsán v sedmdesátých létech minulého století u jelena siky v oboře Lány a pak až v nedávné 
minulosti (Vadlejch et al., 2016) byl zjištěn jeho výskyt u několika jedinců zubra evropského a jelena 
evropského v jednom oborním chovu. Od té doby byl tento A. sidemi zjištěn i u dalších druhů 
spárkaté zvěře a byly identifikovány nové oblasti jeho výskytu v ČR.  

A. sidemi je původcem ashworthiózy, vysoce parazitárního onemocnění spojeného se záněty 
slezu (parazitární abomasitida) a krevními poruchami. Existuje určité riziko přenosu infekce i na 
domácí přežvýkavce, protože A. sidemi má širokou hostitelskou specifitu. Takového záznamy o 
ashworthióze skotu jsou již nyní z Polska. Infekce vyvolané gastrointestinálními hlísticemi se u 
spárkaté zvěře standardně léčí podáváním medikovaných krmných směsí. O účinnosti tohoto typu 
tlumení parazitóz neexistuje mnoho informací, informace zaměřené přímo na ashworthiózu úplně 
chybí a to v celosvětovém měřítku. Protože je A. sidemi nepůvodní, invazní druh parazita, který se na 
území ČR může dále šířit a může potenciálně ohrožovat i chovy pastevně chovaných domácích 
přežvýkavců, je význam studia tohoto parazita i onemocnění, které způsobuje, mimořádný.  

Cílem této disertační práce je navrhnout soubor opatření vedoucích k tlumení invazní 
parazitózy a zabránění jejího dalšího šíření. 
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