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Čo je to svrab? 

 

 

Roztoč zákožka svrabová 

Sarcoptes scabiei var. 

hominis vyvoláva svrab – 

prenosné parazitárne 

ochorenie kože. Prejavuje sa 

silným svrbením za 2-6 

týždňov po infikovaní, 

v prípade opakovaného 

ochorenia už za 1-4 dni. Ide 

o alergickú reakciu na prítomnosť  zákožky alebo jej vajíčok. Svrbenie sprevádzajú drobné 

pľuzgieriky. Objavujú sa hlavne na miestach, kde je jemná koža (medziprstové priestory, 

zápästie, podpazušie, okolie pupku, v lakťovej a podkolennej jamke, okolo členkov, v oblasti 

prsnej bradavky, u mužov na genitáliách). Napadnuté oblasti kože bývajú rozškriabané.  Do 

rozškriabaných rán môže byť zanesená infekcia a rany potom môžu hnisať.  Intenzita svrbenia 

sa zvyšuje pri prehriatí a prekrvení (v noci v posteli, po kúpaní, po slnení). Diagnostika je 

ťažká, obraz na koži sa môže podobať na rôzne kožné choroby, laboratórne sa potvrdzuje 

mikroskopicky nálezom zákožky v pokožke. 

 

Charakteristika pôvodcu nákazy  

Samička zákožky žije vo vrchnej vrstve 

pokožky, kde vŕta chodbičky a kladie vajíčka. 

Chodbičky roztočov je možné vidieť ako 

jemné, špirálovité červenkasté čiarky. 

Dospelá samička sa z vajíčka vyvinie  za 7-

14 dní,  žije 3-6 týždňov. Po kopulácii so 

samčekom sa samička zavŕta do  pokožky, 

kde dokončí svoj vývojový cyklus 

nakladením vajíčok. Samička  mimo  telo 

človeka za 3 dni hynie. Samček hynie do 2 

dní po kopulácii.  



Spracoval:  Odbor epidemiológie, RÚVZ so sídlom v Trenčíne 
 
 

Zákožka svrabová je citlivá na vyschnutie, vlhko, slnečné žiarenie. Teplota  >60 °C, žehlenie, 

mangľovanie ju ničia, teplota 50°C ju ničí za 10 minút, uzatvorená v plastovom vreci bez 

prístupu ku kožným bunkám ako potrave  hynie vyhladovaním, pri izbovej teplote stráca 

schopnosť pohybu a hynie do troch dní. 

 

Prenos  nákazy je priamy -  kontaktom pokožky chorého človeka s pokožkou zdravého, 

kontakt je spravidla  viacnásobný, intenzívny a dlhšiu dobu (aj sexuálny). Nepriamy prenos je  

prostredníctvom kontaminovanej spodnej alebo posteľnej bielizne. Od chorého sa môžeme 

nakaziť počas trvania klinických príznakov a 24 hodín po nich. Ochorenia prebiehajú 

v malých epidémiách v rodinách alebo zariadeniach ako sú sociálne zariadenie, väzniciach, 

vojenských kolektívoch a iných ubytovacích zariadeniach, v ktorých je dostatočný úzky 

osobný kontakt osôb alebo v zdravotníckych zariadeniach, zvlášť ak u infikovaného pacienta 

nie je ochorenie rozpoznané.  Vtedy sa môže preniesť na zdravotnícky personál, ktorý 

bezprostredne ošetroval takéhoto pacienta. Prenos  predmetmi, ako oblečenie a posteľná 

bielizeň infikovaného pacienta je menej častý, nakoľko zákožka svrabová  neprežíva dlho 

mimo ľudskú kožu.  U zdravotníkov je postihnutá predovšetkým pokožka rúk, výražok 

nebýva mnoho.   

Riziko prenosu je významné, ak má chorý rozsiahly nález s rozškrabanými ložiskami, 

v ktorých je množstvo roztočov, v tomto prípade môže dôjsť k rýchlemu prenosu roztočov.  

 

Preventívne opatrenia 

Nakazeniu svrabom môžeme predchádzať dôsledným dodržiavaním osobnej hygieny, dôležité 

je časté pranie a vyváranie osobnej bielizne a lôžkovín. Hygienické opatrenia je potrebné 

dodržiavať najmä v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach a  prevádzkach ubytovní, 

penziónov a hotelov.  

Zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy môžeme preventívnymi epidemiologickými opatreniami. 

Všetku bielizeň osobnú, posteľnú, uteráky je potrebné vyprať v pracom programe 

s nastavením maximálnej možnej teploty prania, vyžehliť najlepšie naparovacou žehličkou 

alebo mangľom a 3 dni nepoužívať, alebo cca 7 dní skladovať v plastových vreciach, 

prípadne zavesiť na 14 dní na dobre vetrané miesto. Odporúča sa použitú bielizeň vystriekať 

vhodným insekticídnym prípravkom účinným na roztoče podľa pokynov výrobcu a pevne na 

niekoľko hodín uzatvoriť do vriec. Matrace a postele je potrebné dôkladne povysávať 

a vystriekať insekticídnym prípravkom a nechať uschnúť na slnku.  

Spracoval:  Odbor epidemiológie, RÚVZ so sídlom v Trenčíne 



Spracoval:  Odbor epidemiológie, RÚVZ so sídlom v Trenčíne 
 
 

Použitá literatúra: 
BAZOVSKÁ S. et al: Špeciálna epidemiológia. UK Bratislava, 2007. ISBN 978-80-223-2301-7 
ŠTEFKOVIČOVÁ M.: Protiepidemické opatrenia pri výskyte svrabu v zdravotníckom zariadení. Vypracované 
postupy pri výskyte nozokomiálnych infekcií.  
 
Obrázky: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1113982-hygieniky-trapi-rostouci-vyskyt-svrabu 
http://badman.azet.sk/fotogaleria/2425/badmani-pozor-prichadza-leto-a-s-nim-svrab-filcky-a-ine-lahodky/4/ 
 
 
 
 
 


