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Santrauka 

 

Sarcocystis yra vienaląsčiai parazitai, kuriems būdingas vystymasis dvejuose šeimininkuose. 

Tarpinių šeimininkų raumenyse vystosi sarkocistos, o galutinių šeimininkų žarnyne subręsta 

sporocistos. Kai kurios Sarcocystis rūšys yra patogeniškos, o patogeniškumas daugiausia 

pasireiškia tarpiniams šeimininkams. Įprastai kiauninių šeimos plėšrūnai yra galutiniai 

Sarcocystis šeimininkai, tačiau šiuose gyvūnuose gali pasireikšti ir raumeninė Sarcocystis 

infekcija. Šiame darbe siekiant nustatyti Sarcocystis parazitų gausumą ir rūšinę sudėtį 

Lietuvoje buvo tirta 68 kiauninių šeimos atstovų: 22 kanadinių audinių (Mustela vison), 12 

šeškų (Mustela putorius) 10 miškinių kiaunių (Martes martes), 11 akmeninių kiaunių (Martes 

foina), 11 barsukų (Meles meles) bei 1 ūdros (Lutra lutra) ir 1 žebenšties (mustela nivalis)  

diafragmos, širdies, liežuvio ir galūnių raumenų pavyzdžiai. Sarkocistos aptiktos diafragmos, 

liežuvio ir galūnių raumenyse. Remiantis morfologinėmis sarkocistos, cistos sienelės ir 

cistozoitų savybėmis bei 28S rRNR geno, 18S rRNR geno, cox1 ir ITS-1 regiono sekų analize 

trijose kanadinėse audinėse, dviejuose barsukuose, ūdroje bei šeške identifikuota S. lutrae 

rūšis. Iki šiol ši Sarcocystis rūšis buvo nustatyta ūdroje ir poliarinėje lapėje Sarcosytis lutrae 

vidurūšinė genetinė įvairovė nustatyta tik ITS-1 regione. Pagal tirtų DNR regionų sekas, S. 

lutrae pasižymėjo didžiausiu identiškumu su Sarcocystis rūšims, kurių tarpiniai šeimininkai 

paukščiai ir plėšrūs žinduoliai.  
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Diversity of Sarcocystis parasites in the members of family Mustelidae in Lithuania 
 

Bachelor Thesis 

Summary 

 

Protozoan parasites of genus Sarcocystis are characterised by two host life cycle. Sarcocysts are 

formed in muscles of intermediate hosts, while sporocysts develop in the intestines of definitive 

host. Some Sarcocystis species are pathogenic and pathogenicity predominantly occurs in 

definitive host. Usually predators of the family Mustelidae are definitive hosts of different 

Sarcocystis species; however sometimes sarcocysts could be found in the muscle tissue of these 

animals. In the present study diaphragm, heart, tongue and limb muscles of 22 American minks 

(Mustela vison), 12 polecats (Mustela putorius) 10 pine martens (Martes martes), 11 beech 

martens (Martes foina), 11 badgers (Meles meles), 1 otter (Lutra lutra) and 1 least weasel 

(Mustela nivalis) were examined. The objective of the present investigation was to determine 

prevalence and Sarcocystis species composition in Lithuanian mustelids examined. Sarcocysts 

were detected in diaphragm, tongue and limb muscles only. Based on morphological 

characteristics of sarcocysts, cyst wall and cystozoites, likewise 28S rRNA, 18S rRNA, cox1 and 

ITS-1 sequences analysis S. lutrae was identified in three American minks, two badgers, an otter 

and a polecat. Up until now, this Sarcocystis species was found in Eurasian otter and arctic fox. 

The intraspecific variability of S. lutrae determined in ITS-1 only. According to the DNA loci 

examined, S. lutrae had the highest sequence identity values with Sarcocystis species using birds 

and predatory mammals as intermediate hosts.  

 


