
Přehled GMH – biologie 

Kmen: Hlístice (Nematoda) 
Tělo je jednoduché „červovité“, bez končetin, má 
kruhový pr ůřez. 

Mezi mezodermem (umístěn pod pokožkou) a trávicí 
soustavou je velký dutý prostor – pseudocoel vyplněný 
tělní tekutinou. 

Pokryv těla: jednovrstevná pokožka (epidermis) 
chráněná tenkou kutikulou 

Opora těla: není vyvinuta 

Pohyb: zajišťuje relativně silná vrstva svaloviny pod 
pokožkou (svalový vak). Pohybují se vlněním 
(hadovitě). 

 

Trávicí soustava: má podobu 
trávicí trubice  se dvěma otvory 
– ústním a řitním  (toto 
uspořádání umožňuje 
kontinuální příjem potravy, 
trávení a odstraňování výkalů).  

  

Přední část trubice tvoří svalnatý hltan (nasává potravu a tlačí ji do 
dalšího úseku), za ním následuje střevo (rozložení potravy a vstřebání 
potřebných látek do těla). 

Dýchání: celým povrchem těla 

Rozvod látek: není vyvinuta žádná zvláštní soustava; k rozvodu živin i 
kyslíku napomáhá proudění tělní tekutiny v dutině pseudocoelu 
(důsledek stahů svalového vaku) 

Vylučovací soustava: Trubice vylučovací soustavy jsou uložené na bocích 
těla, těsně pod pokožkou. Podobají se protonefridiím , nemají však 
plaménkové buňky (tělní tekutina prolíná do trubic díky přetlaku, 
v trubicích jsou zpět do těla vstřebávány užitečné látky, zbytek vytéká 
na povrch těla). 

Nervová soustava: Je provazcovitá. Nervové buňky jsou uspořádané ve dvou pásech (provazcích) v hřbetní a břišní části těla. 

Smyslové orgány jsou hlavně na přední straně těla – nejvýznamnější jsou hmatové buňky. Zrak není vyvinutý (s výjimkou 
mořských hlístic, které mají jednoduché jamkovité oči). 

Rozmnožování: pohlavní, mají oddělená pohlaví, zřetelné pohlavní rozdíly (samci jsou menší a mají zatočený konec těla (slouží 
k uchopení samice při páření). 
Parazitické hlístice mohou mít složité vývojové cykly (střídání více hostitelů). 

 

 

 

 



Zástupci:  

půdní hlístice – významná složka edafonu (= společenstvo organismů žijících v půdě), živí se rostlinnými zbytky, podílejí se na 
tvorbě humusu (spolu s žížalami a půdními roztoči nejvýznamnější půdní živočichové) 

háďátka – parazitují na rostlinách (u nás především háďátko bramborové, háďátko řepné a háďátko pšeničné) 

škrkavka dětská – cizopasí v tenkém střevě člověka (délka až 30 cm), vajíčka 
odcházejí s výkaly ven, nákaza hlavně nemytou zeleninou, která byla hnojena 
obsahem žumpy (V ČR zakázáno) 
larvy v těle nejdříve procházejí složitým vývojem  
(střevo → krevní oběh → játra → plíce → nosní dutina → hltan → střevo). 
nakažena přibližně čtvrtina celosvětové populace, v ČR tisíce případů ročně.  
v menším počtu působí střevní potíže, alergie ap., ve větším počtu hrozí 
perforace střev 
Podobné škrkavky cizopasí ve střevech koní, psů, koček a dalších zvířat.  

 

 

roup dětský – velikost 2 až 10 mm, cizopasí v tlustém střevě a 
konečníku, u nás nejhojnější střevní parazit (nakažena přibližně 
čtvrtina dospělých a téměř 100 % dětí), způsobuje svědění 
v konečníku (hlavně v noci, kdy samice v okolí řitního otvoru 
kladou vajíčka) → nespavost, únava, mírná podrážděnost… 
nákaza – nemytýma rukama, kontaktem s předměty, jichž se 
dotýkal nakažený člověk (vajíčka mimo tělo přežívají až 2 
týdny) 

svalovec stočený – drobný (maximálně 5 mm) ale nebezpečný 
parazit, nákaza pozřením infikovaného masa s larvami. Ve 
střevě larvy dospívají a rodí další larvy → transport ze střeva 
krví do svalů, kde se larva zapouzdří a trvale usadí (čeká na 
pozření dalším živočichem). 
U nás jsou hlavním zdrojem nákazy hlodavci (především 
potkani), po pozření prasetem (domácím i divokým) a 
následnou konzumací nedostatečně tepelně upraveného 
vepřového masa se může nakazit i člověk (napadené svaly 
postupně ochabují, zvláště nebezpečné je napadení dýchacích 
svalů, nedá se léčit, úmrtnost až 30%!). 

 

vlasovci – dlouzí (i přes 1 m) paraziti, vyskytují se hlavně v tropech, u člověka parazitují v různých částech vaziva 
vlasovec medinský: způsobuje boule pod kůží, nákaza vypitím vody, v níž žijí mezihostitelé - korýši buchanky 
vlasovec mízní – ucpává mízní cévy, způsobuje nestvůrné otoky končetin (tzv. „sloní nemoc“), přenášen komáry 

 

 


