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• V průběhu roku 2018 byla u těchto zvířat poprvé zaznamenána invaze nematod 

Gongylonema sp. v dutině ústní, a to nejdříve při pitvě uhynulého jedince koncem 

měsíce února. Jednalo se o mladou samici ve stáří cca 9 měsíců, narozenou v ZOO 

Jihlava v květnu roku 2017. 

•   V následném období byl pozorován klinický průběh onemocnění u jedné samice, 

s příznaky chronické stomatitidy, spojené s hubnutím a zhoršením celkového 

zdravotního stavu a kondice. V tomto případě se jednalo o samici ve věku 12 let, 

narozenou v ZOO Amneville (Francie) 

• Terapie zaměřená na eliminaci parazitů, doplněná podáváním antibiotik, byla zpočátku 

úspěšná, posléze však v měsíci červenci došlo k úhynu i tohoto jedince. Zbývající 

členové skupiny nejeví v daném čase známky klinického onemocnění. 

• Gongylonema pulchrum je běžným cizopasníkem přežvýkavců, ale i koní a prasat. 

Dospělci se nacházejí ve sliznici dutiny ústní, jazyka a jícnu, zřídka i bachoru. L3 larva 

se vyvíjí v mezihostitelských broucích a švábech. Tito helminti působí záněty sliznic 

spojené s poruchami příjmu potravy 

•   25 druhů rodu Gongylonema nalezeno u savců, 10 u ptáků 

• Nejčastějšími konečnými hostiteli jsou v našich podmínkách ježci, přežvýkavci, psi, 

kočky a králíci 

• K invazi dochází ingescí mezihostitelů (především chrobáků a švábů), či příjmem 

kontaminované vody či potravy a predispozičním místem lokalizace je nekeratinizující 

dlaždicový epitel jícnu, měkkého patra, bukální sliznice a spodiny dutiny ústní 

•  Inkubační doba je asi šest týdnů, ke klinickým příznakům však dochází až při migraci 

dospělců do sliznice dutiny ústní. Larva L1 je vybavena hlavovým háčkem a řadami 

drobných trnů na hlavovém konci. 

• U opic jsou v literatuře popisovány závažnější symptomy, v mnohých případech, stejně 

jako u našeho prvního nálezu, spojené se sekundární bakteriální infekcí např. 

Pasteurella multocida. Nelze pominout ani stres a automutilaci spojenou s infekcí. 

 


