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Parazitární nákazy představují významným zdravotním problémem především v tropických 
zemích. U řady parazitů se během dlouhé koevoluce s hostiteli vyvinuly obranné mechanizmy 
odolávající imunitě hostitele. Proti jednobuněčným intracelulárním parazitům (jako např. 
leishmaniím, toxoplasmě a americkým trypanosomám) je namířena především buňkami 
zprostředkovaná imunita. Studium kožních leishmanióz na modelech imbredních myší 
významně přispělo k pochopení mechanizmů navození a přesmyku Th1 a Th2 buněčné 
imunity. Patogenetické mechanizmy této infekce jsou podobné jako u tuberkulózy, lepry a 
dalších intracelulárních bakteriálních patogenů, kteří vyvolávají specifickou zánětlivou rekci. 
Imunita vůči extracelulárním prvokům (africkým trypanosomám) a malarickým plasmodiím 
je zajišťována především specifickými antiparazitárními protilátkami. Africké trypanosomy, 
které se množí v krvi, lymfě a mozkomíšním moku, vyvinuly unikátní způsob úniku před 
hostitelskou imunitou založený na expresi stovek variabilních povrchových glykoproteinů 
(VSG). Molekulární mechanismy určující variabilitu VSG jsou podobné těm, jež se vytvořily 
u vyšších obratlovců k zajištění obrovské variability imunoglobulinů. Přítomnost řady  infekcí 
může u člověka významně ovlivnit rozvoj imunitní odpovědi k nepříbuzným antigenům i 
dalším odlišným infekcím. Byla vyslovena „hygienická hypotéza“, která vysvětluje, jak může 
charakter a intenzita lidských infekcí ovlivnit rozvoj alergií a autoimunitních onemocnění. 
Infekce a kolonizace mikrobiálními organizmy přednostně indukuje Th1 imunitu a inhibuje 
alergie zprostředkované Th2 lymfocyty. Parazitickými helminty je infikována asi polovina 
lidstva, askarióza postihuje asi 1 miliardu osob, měchovci a tenkohlavci asi 500 milionů lidí, 
schistosomy 300 mil. a lidské filárie více než 100 mil. obyvatel. Výzkumy ukazují, že 
helmintické infekce mohou chránit před alergickými onemocněními. V posledních letech se 
objevují snahy o využití hygienické hypotézy a léčbu některých autoimunitních onemocnění 
řízenou infekcí pacientů zvířecími střevními helminty, kteří se u člověka dále nemnoží. Asi 
nejdále postoupila léčba Crohnovy choroby a ulcerozní kolitidy vajíčky prasečího 
tenkohlavce Trichiuris suis. 
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