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CIKLOSPORA (Cyclospora cayetanensis) V ŽIVILIH 
 

 
Slika 1: Cyclospora cayetanensis;  

nezrela oocista; A- zrela oocista; B- počena oocista in sproščena ena od dveh sporocist; 
 C- sporocista in dva prosta sporozoita. 

Vir: CDC; http://www.cdc.gov/parasites/cyclosporiasis/ 

 
 
Povzročitelj 
Cyclospora cayetanensis je enocelični parazit, pražival iz debla trosovcev. Pri človeku povzroča 
črevesno bolezen, ki jo imenujemo ciklosporoza in se prenaša z živili. Čeprav ima rod Cyclospora več 
vrst, povzroča okužbo pri človeku le vrsta Cyclospora cayetanensis. Glede na dosedanje raziskave 
Cyclospora cayetanensis povzroča okužbe le pri človeku. Parazit so sicer zasledili pri mnogih živalih 
(plazilcih, glodavcih, žužkojedih – rovkah, ježih in krtih…), vendar pri njih naj ne bi povzročal okužbe, 
njegova prisotnost v črevesju živali pa dodatno prispeva k razširjenosti parazita v okolju. 
 
Bolezen je endemična v tropskih in subtropskih regijah (med drugimi Indijski subkontinent, Turčija, 
Karibi, srednja in južna Amerika…). Na možnost okužbe bodimo pozorni pri potovanju v endemična 
območja in pri nakupu živil, uvoženih iz teh območij. 
 
 
Tvegana živila 
Fekalno onesnaženo sadje, zelenjava in voda: 
 sveže maline in drugo jagodičevje, bazilika, koriander, razne vrste (predpakirane) solate, zelišča, 

grah…; 
 pitna voda. 
 
 
Življenjski krog parazita 
Celoten življenjski krog parazita Cyclospora cayetanensis (v nadaljevanju ciklospora) poteka v 
črevesju gostitelja (človeka). S fekalno onesnaženo hrano in vodo vstopi parazit v obliki oociste  
(osem do deset µm) v prebavila. Ciklospora je znotrajcelični parazit. V tankem črevesu se iz oocist 
sprostijo sporozoiti, ki vdrejo v celice črevesne sluznice. V njih se razmnožujejo in razvijejo v nove 
oociste, ki se z blatom sprostijo v okolje.  
 
 
Prenos okužbe  
Ciklosporoza se prenaša fekalno-oralno. Glavni vir okužbe je blato obolelih ljudi, s katerim se v okolje 
sproščajo nezrele oociste parazita. Oociste v okolju, pri temperaturi 22°C do 32°C, dozorijo oziroma 
postanejo kužne v enem do dveh tednih. Zato neposreden prenos iz človeka na človeka ni verjeten.  
 

http://www.cdc.gov/parasites/cyclosporiasis/
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Z nehigienskim ravnanjem in razmerami (pomanjkljivo umivanje rok, neurejen kanalizacijski sistem, 
poplave, nehigienske prakse pridelave, predelave in distribucije živil…) se lahko oociste ciklospore iz 
blata ljudi zanesejo v zemljo, pitno vodo, površinske vode, s katerimi se onesnažijo pridelki in živila. 
Pri tem je zalivanje, čiščenje pridelkov s fekalno onesnaženo vodo pogosto vzrok okužbam s 
ciklosporo pri ljudeh. 
 
Človek se okuži s fekalno onesnaženo hrano (predvsem sadjem in zelenjavo) in vodo, ki vsebuje 
infektivne oblike oocist parazita. Oociste so lepljive in jih težko odstranimo z onesnaženih živil (še 
posebej maline zaradi dlačic na sadežu nudijo ugodno mikrookolje za obstanek oocist na sadežu). 
 
 
Potek okužbe  
Najmanjše število oocist parazita, ki povzročijo okužbo pri človeku, ni znano. Bolezen se začne sedem 
do deset dni po zaužitju infektivnih oocist z nenadno vodeno drisko, s pogostim, včasih eksplozivnim 
iztrebljanjem, napihnjenostjo in krči v trebuhu, izgubo apetita, hujšanjem in utrujenostjo. Bolezen 
lahko spremljajo slabost, bruhanje in povišana telesna temperatura. Če bolnika ne zdravimo, bolezen 
lahko traja več tednov, mesec ali dlje, zlasti pri bolnikih z aidsom. Možne so ponovitve bolezni. 
Bolezen lahko poteka brez znakov okužbe, predvsem pri prebivalcih endemičnih območij.  
 
Bolezen običajno ne ogroža življenja pri sicer zdravih ljudeh. Zdravljenje je antibiotično. Prebolela 
bolezen ne pušča trajne odpornosti, za ciklosporozo lahko ponovno zbolimo po novi izpostavljenosti 
parazitu. Bolezen se pojavlja posamezno ali v izbruhih.  
 
Ranljive skupine 
 otroci, starejši in ljudje z oslabljeno imunostjo (predvsem bolniki z aidsom). Pri teh skupinah 

okužba poteka v hujši obliki; 
 prebivalci endemičnih območij in turisti, ki potujejo v endemična območja. 
 
 
Preprečevanje okužb z živili  
Oocista ciklospore je odporna na dezinfekcijska sredstva, kloriranje vode je ne uniči. 
 
Na potovanjih v endemična območja: 
 dosledno izvajajmo osebno higieno, zlasti pravilno umivanje rok, še posebej temeljito in vedno 

po uporabi stranišča, pred in med pripravo živil ter pred jedjo1; 
 za pitje in pripravo živil uporabljajmo le varno pitno vodo; 
 uživajmo ustrezno toplotno obdelana živila2; 
 sveže sadje in zelenjavo pred uporabo temeljito očistimo, operemo in olupimo oziroma se 

uživanju svežega sadja in zelenjave ter živil, ki niso toplotno obdelana, izogibajmo (čiščenje in 
pranje sadja in zelenjave lahko ni zadosten ukrep za odstranitev parazita z živila); 

 pri pripravi in shranjevanju živil pazimo, da ne pride do navzkrižnega onesnaženja živil z 
mikroorganizmi. Živila z ostanki zemlje (krompir, korenje…) shranjujemo ločeno od ostalih živil. 
Kuhinjske deske, nože, ostale pripomočke uporabljamo ločeno za surova in že kuhana, gotova 
živila…3 
 

Splošni ukrepi na endemičnih območjih  
 ureditev higienskih razmer zlasti kanalizacijskega sistema in zagotavljanje varne pitne vode4 

(ureditev ustrezne priprave vode na sistemih za oskrbo s pitno vodo); 
 izvajanje dobre higienske prakse v vseh fazah pridelave, predelave in distribucije svežega sadja in 

zelenjave (še zlasti raba varne vode za zalivanje in čiščenje pridelkov). 
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1,2… Brošura Higienska priporočila za varnost živil za potrošnike. Pomen umivanja rok. Toplotna obdelava in 
       pogrevanje živili:  
       http://www.nijz.si/brosura-higienska-priporocila-za-varnost-zivil-za-potrosnike 
3…Navzkrižno onesnaženje živil z mikroorganizmi:   
      http://www.nijz.si/navzkrizno-onesnazenje-zivil-z-mikroorganizmi 
4… Pitna voda: 

      http://www.nijz.si/podrocja-dela/moje-okolje/pitna-voda/pitna-voda-za-splosno-javnost 
5… Varna hrana na potovanju- priporočila za potnika: 
       http://www.nijz.si/sl/varna-hrana-na-potovanju-priporocila-potnikom 

 
 
 

http://www.nijz.si/podrocja-dela/moje-okolje/pitna-voda/pitna-voda-za-splosno-javnost

