G-paličky

• 1) Fakultatívne anaeróbne fermentujúce paličky:
Enterobacteriaceae - E.
coli, Salmonella, Schigella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Klebsiella,
Proteus, Morganella, Providencia
Vibrionaceae - Vibrio,
Aeromonas, Plesiomonas
Campylobacter, Helicobacter
• 2) Obligátne aeróbne nefermentujúce Pseudomonadaceae - Ps. aeruginosa,
Stenotrofomonas maltofilia, Acinetobacter, Burgholderia cepacia
• 3) Haemophilus a príbuzné rody (Actinobacillus, Psteurella)
• 4) Ostatné G- paličky - (Bordetella, Brucella, Legionella, Franciscella, Afipia,
Bartonella, Calymmatobacterium, Cardiobacterium Eikenella, Flavobacterium
Streptobacillus, Spirillum)

2) Obligátne aerobné nefermentujúce paličky
Pseudomonas aeruginosa
Nemocničné prostredie – v potravinách, rezané kvety, uteráky, mopy,
respiračné prístroje, dezinfekčné roztoky. Perzistentné nosičstvo menej
ako 6% u zdravých, 38% u hospitalizovaných, 78% u
imunokompromitovaných

• Šturktúra a toxíny – faktory virulencie
Fimbriae - adherencia
Polysacharidové púzdro – antifagocárne vlastnosti,
upevnenie baktérie
Endotoxin – LPS sepsa
Exotoxin A – najdôležitejší, blokuje proteosyntézu
eukaryotických buniek
Alkalická proteáza – deštrukcia tkaniva
Fosfolipáza C – rozkladá lipidy a lecitín, tkanivová deštrukcia,
Oportunistické, minimálne nutričné nároky, termotolerantné
4*- 42* C, rezistnecia na ATB and dezinfekčné látky
Izolácia bez dôkazu ochorenia neindikuje terapeutickú
intervenciu
Nefermentujúce – cytochromoxidáza – dif.dg.
Produkcia púzdra a Difuzibilných pigmentov-pyocianin,
pyorubin,

Klinické syndrómy
Bakterémia a endokarditída - origo v respiračnom, UG trakt alebo
ranové infekcie, i.v. narkomani, postihnutie trikuspidálnej chlopne,
chronický priebeh
Pulmonálne infekcie . Kolonizácia – nekrotisujúca
bronchopneumónia, infekcia cystickej fibrózy, respirátory
kontaminácia, invázne bilaterálne bronchopneumónie s mikroabscesmi
nekrózou tkaniva
Infekcie uší – otitis externa, plavárenské ucho – lokálna infekcia
invázne maligné externé otitídy – život ohrozujúce, chronické otitis
media
Infekcie popálenín – kolonizácia, vaskulárne poškodenie, tkanivové
nekrózy, bakterémia. Vlhký povrch popálenín a neutropaenia
Infekcie močového traktu – permanentné katetre
Oportúnne infekctie - vlhké reservoáre, nedostatočná
obranyschopnosť – kožné traumy, eliminácia normálnej flóry ATB,
neutropenia
Gastroenteritis, infekcie očí, musculosceleálne infekcie

Liečba

Frustrujúca – imunokompromitovaná obrana hostiteľa
typická ATB rezistencia
indukcia ATB inaktivujúcich enzýmov
prenos rezistencie prostredníctvom plazmidov
Aminoglykozidy – neúčinné v miest infekcie (kyslé prostredie v
abscesoch)

Kombinácia ATB – beta laktámové + aminoglykozidy, Sulfonamidy
Prevencia Zábrana kontaminácie sterilných nástrojov a skríženej
kontaminácie medzi pacientami.
Širokospektrálne ATB používať veľmi indikovane – supresia
normálnej flóry a prerastenie rezistentných pseudomonád

G – nefermentujúca palička
Pseudomonas aeruginosa
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Ochorenie: oportúnne infekcie a) pľúc (napr. pri cystickej fibróze),
b) kože, c) očí, d) kostí (osteomyelitída), e) srdca (endokarditída), g)
močových ciest g) CNS (meningitída), h) uší (otitis externa)
Patogenéza: prerušenie primárnych bariér ochrany dovoľuje
baktérii kolonizovať tkanivá prichytením prostredníctvom fimbrií.,
viaceré exoprodukty (napr. elastáza, exotoxín A, exoenzým S), LPS a
alginátové puzdro (podľa miesta infekcie) pokračujú v poškodzovaní
tkaniva, spôsobujú únik baktérie pred fagocytózou. Schopnosť
vytvárať biofilmy môže prispievať k úspešnému uplatneniu
patogenity Ps. aeruginosa u kompromitovaného hostiteľa
Obranné mechanizmy: v experimente sa ukázalo, že protilátky proti
exotoxínu A a fimbriám môžu byť protektívne., očkovanie by mohlo
zabrániť kolonizácii zraniteľných skupín (napr. pacienti s rozsiahlymi
popáleninami alebo deti s cystickou fibrózou)
Proces šírenie nákazy: nachádza sa bežne v pôde a vode, na
rastlinách, zvieratách a u niektorých zdravých ako súčasť FMF., je
bežnou príčinou nemocničných infekcií., typizácia kmeňa podľa
bakteriocínov (pyocíny) a monoklonálnych protilátok proti LPS je
možné použiť na stanovenie zdroja infekcie
Diagnostický proces: vhodné vzorky pri a) kultivácii na krvnom
agare alebo Kingovom médiu sú charakteristické produkciou
modrého pigmentu pyocyanínu alebo žltého pyoverdínu.,, b)
charakteristické nefermentujúce pohyblivé (polárne bičíky) Gram –
paličky schopné rásť pri teplote 42st.C, cytochromoxidáza +
Liečba a ochrana: a) dobrá sterilizácia roztokov a nástrojov (napr.
ventilátory) v nemocnici., b) ATB terapia je komplikovaná
rezistenciou (nepriepustnosť vonkajšej membrány a eflux).,
kombinácia aminoglykozidov a antipseudomonádových b laktámových ATB – výber závisí na stanovení citlivosti kmeňa

G-paličky

• 1) Fakultatívne anaeróbne fermentujúce paličky:
Enterobacteriaceae - E.
coli, Salmonella, Schigella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Klebsiella,
Proteus, Morganella, Providencia
Vibrionaceae - Vibrio,
Aeromonas, Plesiomonas
Campylobacter, Helicobacter
• 2) Obligátne aeróbne nefermentujúce Pseudomonadaceae - Ps. aeruginosa,
Stenotrofomonas maltofilia, Acinetobacter, Burgholderia cepacia
• 3) Haemophilus a príbuzné rody (Actinobacillus, Pasteurella)
• 4) Ostatné G- paličky - (Bordetella, Brucella, Legionella, Franciscella, Afipia,
Bartonella, Calymmatobacterium, Cardiobacterium Eikenella, Flavobacterium
Streptobacillus, Spirillum)

Actinobacillus a Pasteurella
• A. actinomycetemcomitans
- G- palička, súčasť FMF orofaryngu, čokoládový agar, CO2, dlhšía
inkubácia
• juvenilná periodontitis, subakútna endokarditída (na poškodenom
srdci, po zubnej procedúre)
• Th: AMP, AMG
• Pasteurella multocida - ľudský patogén, prenos so zvieraťa lokalizovaná celulitída po poškrabaní zvieraťom, - exacerbácia
chronického pľúcneho ochorenia - systémové ochorenie u
imunokompromitovaných
• Rastie na KA a ČA bez nutričných faktorov, maslovité kolónie,
charakteristický zápach - produkcia indolu
• Citlivá na PNC, TTC, CEF

G – palička,
Pasteurella multocida
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Ochorenie: infekcia začína po poranení kože typicky v
súvislosti s pohryzením mačkou alebo psom
Patogenéza: mikroorganizmy v slinách zvierat sú inokulované
do kože pohryzením., polysacharidové puzdro umožňuje
baktérii
proliferovať
a
uniknúť
fagocytóze
polymorfonukleármi., ochorením je celulitída alebo
septikémia
Obranné mechanizmy: protilátky sa tvoria proti púzdrovým a
somatickým antigénom., antikapsulárne protilátky opsonizujú
mikroorganizmu a umožňujú fagocytózu a deštrukciu
Proces šírenia nákazy: celosvetovo rozšírená kolonizácia
rôznych zvierat, ale u mačiek je častejšia., ostré mačacie zuby
umožňujú lepšiu penetráciu baktérie do dermis pri pohryzení.,
P. multocida je najbežnejším mikroorganizmom izolovaným pri
pohryzení mačkou.,
Diagnostický proces: vzorka z miesta pohryzenia a) kultivácia
na krvnom agare (typické hladké vodnaté kolónie) a b) Gram –
kokobacily
Liečba a ochrana: liečba infekcie penicilínom alebo
amoxicilínom pokiaľ kmeň neprodukuje b - laktamázu., v
takom prípade chránené ATB kys.klavulánovou alebo liečba
tetracyklínom, fluorochinolónom (ten aj v prípade PNC
alergie)

Legionella
• 1976 - ťažká pneumónia legionárov - neznáma G- palička
- slabo sa farbiaca ( len striebrom) a nerastie na bežných
médiách (nutrične veľmi náročná potrebuje Fe soli a
cystein)
• Všade prítomný vodný saprofyt a ľudský patogén
dýchacieho systému
• mnoho taxonomických jedincov vrámci 3 rodov, 34
druhov a séroskupín. 14 - medicínsky významných
• krátke kokovité paličky, veľmi pleiomorfné, pohyblivá,
katalázy +,

Legionárska choroba
• Inhalácia infekčného aerosolu,
i.c. parazit - schopný množenia v makrofágoch,
inhibícia fúzie fagolyzozómov,
proteolytické enzýmy - fosfatáza, lipáza, nukleáza.
Bunková imunita! (u imunokompromitovaných transplantovaní) alebo pľúcne poškodenie (fajčiari)
• - klimatizačné zariadenia, sprchovacie ružice predĺžený pobyt v uzavretom vlhkom a teplom
prostredí - leto a jeseň,
• chrípkovité ochorenie Pontiacka choroba až
• ťažká pneumónia s multiorgánovým poškodením
Legionárska choroba

Legionárska choroba - diagnostika
.
Fluorescencia so značenými protilátkami,
Kultivácia - cystein, Fe, pH 6,9, ATB proti
kontaminujúcej flóre 35*C, 3-5 dní, - identifikácia na
základe rastu na špeciálnej pôde
Detekcia antigénu zo spúta alebo moču - až 1 rok
prítomný ag - citlivé, málo špecifické
• Sérologický dôkaz protilátok - celkové - titer na 256,
dlhodobé pretrvávanie
• Terapia- testované zriedka, ERY, RiF, Fluorochinolony,
nie betalaktámové

G – palička, Legionella pneumophila
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: a) legionárska choroba je život ohrozujúce multifokálna
pneumónia., b) pontiacka choroba: samolimitujúce chrípkovité
ochorenie s horúčkou, endemické
Patogenéza: a) aerosol kontaminovanej vody je inhalovaný alebo
instilovaný a organizmus penetruje do alveolov pľúc., fagocytóza je
indukovaná v alveolárnych makrofágoch a baktéria je internalizovaná.,
lyzozomálna fúzia je inhiboavaná a organizmy rastú, množia sa, dôjde
k prasknutiu buniek a k šíreniu do ďalších buniek., miestne poškodenie
a zápalová odpoveď vedie k vzniku klinických symptómov v priebehu 2
– 10 dní., b) mechanizmus pontiackej horúčky nie je celkom jasný,
ochorenie je menej závažné., symptómy sa objavia v priebehu dňa
expozície
Obranné mechanizmy: bunkami sprostredkovaná imunita je
nevyhnutná na zvládnutie infekcie intracelulárnymi baktériami., ADCC
tiež zohráva úlohu pri vyliečení
Proces šírenia infekcie: živé baktérie sa nachádzajú vo vode prirodzenej aj spracovanej (chladiace a klimatizačné zariadenia).,
organizmy môžu parazitovať na amébach a iných protozoách a
preživajú roky v chladenej vode., fajčenie, sprievodné ochorenia a vek
nad 50 rokov sú rizikovými faktormi., legionárska choroba sa prejaví u
4% exponovaných, mortalita u neliečených je 15%., nákazlivosť
pontiackej horúčky je viac ako 90%, ale je bez mortality
Diagnostický proces: a) spútum alebo krv na i) kultiváciu na BCYE
agare (pufrovaný kvasničný extrakt s aktívnym uhlím), kolónie majú
vzhľad brúseného skla ii) Gram – paličky, iii) PCR alebo priama
fluorescenčná analýza., b) ELISA na dôkaz LPS antigénu v moči (aj
niekoľko mesiacov po infekcii)
Liečba a ochrana: a) eliminácia zdroja infekcie (dezinfekcia chladiacich
a klimatizačných jednotiek)., b) liečba makrolidmi alebo ATB
pôsobiacimi na intracelulárne mikroorganizmy (chinolóny)

Ostatné
• Afipia -inf. z mačacieho poškrabania - air force institute of
pathology - chronická regionálna adenopatia, - histopatologické
farbenie
• Bartonella - akútne horúčnaté ochrenie s ťažkou anémiou, kožná
forma - verruga
• Calymmatobacterium - granuloma inguinale - Donovanova choroba
- nekultivovateľná, farbenie Giemsom
• Cardiobacterium hominis - endocarditis - po orálnej infekcii na
primárne poškodenom srdci, PNC, nie ERY
• Eikenella corrodens - oportunne infekcie po ľudskom pohryzení –
charakteristický vzhľad - jamky v agare, súčasť FMF, citl. na PNC,
AMP , rezistentné na bežne používané ATB pri ranových inf. -ERY,
OXA, CLI,
• Flavobacterium - oportúnne inf. - meningitída, prítomná v prírode
• Streptobacillus moniliformis - inf. z pohryzenia krýs
• Spirillum minor - detto

3) Bordetella
Striktne aerobne,
3 druhy B. pertussis, B. parapertussis,B. bronchiseptica
– rastové charakteristiky,biochemické reakcie a antigénne vlastnosti –
veľmi podobné
Bordetella pertussis – veľmi náročné, virulentné. - endotoxin

Patogenéza – expozícia baktérii a jej prichytenie na riasinkový epitel
bronchialneho stromu,
- produkcia tkanivového poškodenia, systémová toxicita
Pertusický toxín – 2 podjednotky
A(aktivna) mnohočetné biologické pôsobenie.,
B(väzba)
Filamentózny hemaglutinín – prichytenie, hemaglutinácia -protektívne
Ab
Adenylát cykláza - toxín – interferencia s imunitnými bb. (inhibícia)
Tracheálny cytotoxín – ciliostáza,
Dermonekrotický toxín – vazokonstrikcia, tkanivoé poškodenie
LPS

Epidemiológia
Interhumánny prenos Imunizovaná populácia – celobunková vakcína
Inadekvátne imunizované deti – riziko
Klinické syndrómy
Inhalácia infekčných kvapôčiek – katarálne štádiu (1-2 týždne) - sy
chrípkovitého ochorenia – paroxyzmálne štádium (2-4 týždne) zničenie riasinkového epitelu – paroxyzmy kašľa – reštrikcia ciest
dýchacích hlienom – zvracanie, lymfocytóza – rekonvalescentné
štádium – zmenšovanie paroxyzmov - sekundárne komplikácie
Prevencia Celobunková vakcína - komplikácie? ( kombinovaná s
difterickou, tetanickou a Hib alebo VHB vakcínou). Acelulárna vakcína
– imunogenicita
Serologická diagnostika -Aglutinácia : patientove sérum + komerčný
Ag B. pertussis - 2 vzorky v 14 dennom intervale, 4 násobný vzostup
titra, konverzia z negat na pozit

Laboratórna diagnostika
Sensitívne na vyschnutie,
mastné kyseliny v bavlne odberových súprav sú toxické, transportné
médiá alebo priama inokulácia na Bordet Gengou platne .
Vlhká komôrka - prolongovaná inkubácia – 7 dní
Liečba-podporná, ošetrovanie a dohľad, ATB nemusia zlepšiť stav –
baktéria už spôsobila intoxikáciu a deštrukciu epitelu, - ERY eradikácia baktérie, redukcia infekčnosti

Francisella tularensis – tularemia zajačia nemoc
Charakterisitika Nepohyblivá, obsahuje lipidové púzdro,
kultivačne náročná, predĺžená kultivácia (2-3 dni) obohatené médiá
Patogenéza Intracelulárny parazit prežívajúci v makrofágoch RES
antifagocytárne vlastnosti púzdra u patogénnych kmeňov
endotoxínová aktivita
Imunita – bunkového typu – tularínový test kožný test (IV.typ
imunoalergickej reakcie)
Celosvetovo prítomná u divokých aj domácich zvierat, článkonožcoch , v
kontaminovanej vode (zajace)
Pohryznutie hmyzom (Franciscella je prítomná vo feces nie v slinách – je potrebné
prolongované sanie)
kontakt s infikovanými zvieratami, konzumácia infikovanej potraviny a vody, inhalácia
aerosolu – menej ako 10 organizmov pri pohryznutí, 50 pri inhalácii, 106 pri ingescii)
Ak je zajac dosť pomalý na to, aby bol chytený alebo strelený, je veľmi pravdepodobne
infikovaný

Klinické sy 3-5 dní inkubácia, horúčka, triaška nevoľnosť klinická
manifestácia bodľa miesta vstupu - ulcerogladularna, glandulárna, tyfoidná, okulogladulárna,
orofaryngeálna, pneumónia
Laboratórna diagnostika – extrémne riziková (baktérie môžu
preniknúť kožou a sliznicou)fMikroskopia – z vredov, malá, slabo sa
farbiaca, Kultivácia – čokoládový alebo krvný agar s cysteinom.
Laboratórium by malo byť informované o možnosti tularémie.
Identifikácia – aeróbna, Kataláza pozitívna, oxidáza negativna,
aglutinácia - 1 sérotyp. Titer nad 160 je suspektný. (Skrížene reaguje s
Brucella sp.)
Liečba
STM, GEN,
TTC, CMP – relapsy,
beta laktamáza

Prevencia
oslabená a inaktivovaná vakcína

G – palička, Fracisella tularensis
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Ochorenie: tularémia – infekcia RES podobná moru, ktorá môže byť
fatálna
Patogenéza: zajace sú obvyklým hostiteľom F. tularensis.,
mikroorganizmy môžu byť prenesené na človeka pohryzením,
zvieraťom alebo kliešťom, ktorý cical krv na chorom zvierati
inokuláciou., kontaktom s infikovaným tkanivom (obvykle pri
sťahovaní z kože)., inhaláciou, ingesciou alebo infekciou spojovky.,
baktérie fagocytované leukocytmi PMNL a makrofágmi sú
transportované do regionálnych LU, rozmnožujú sa v makrofágoch,
spôsobia opuchnutie (bubo) a bakterémiu.,
Obranné mechanizmy: vrodená imunita poskytuje len minimálnu
ocoranu., opúzdrená F.tularensis (lipidové puzdro) odoláva inaktivácii
neimúnnym sérom a špecifické protilátky sú len slabo účinné., je
potrebná bunkami sprostredkovaná imunita (CMI) na elimináciu
intracelulárne lokalizovaných baktérií., živá oslabená vakcína je
účinná., celobunková inaktivovaná vakcína nebola účinná napriek
tomu, že indukovala protilátky., prekonanie ochorenia poskytuje
celoživotnú imunitu
Proces šírenia infekcie: tularémia sa vyskytuje na celom svete
predovšetkým na severnej pologuli., obvykle sa v endemických
oblastiach vyskytuje s dvomi vrcholmi v máji a septembri (prenesené
hmyzom) alebo v decembri (pri poľovačkách)., komáre sú častými
prenášačmi v Škandinávii a Rusku., pri tularémii neexistuje
pneumonická forma ochorenia – šírenie vzdušnou cestou
interhumánne.
Diagnostický proces: a) pri endemických ochoreniach je nevyhnutná
anamnéza, opatrnosť vo vzťahu k zvieraťám., b) biopsia LU alebo krv
na i) kultiváciu na agare obohatenom cysteínom a ii) detekcia
aeróbnych kokbacilov, kataláza +, gram –, s bipolárnym farbením (ako
zatvárací špendlík)., c) ELISA na detekciu protilátok
Liečba a ochrana a) vyhnite sa expozícii infikovaným zvieratám alebo
vektorom., b) streptomycin alebo gentamycin alebo doxycyklin., c)
Žžvá atenuovaná vakcína pre profesionálne exponovaných

Brucella
• 6 species - 4 vyvolávajú ľudské ochorenie - brucelóza B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. canis.
• Brucelóza - mnoho názvov podľa objaviteľov a miesta objavu –
Bangova nemoc,
Stredozemná horúčka,
Undulujúca horúčka….
Nepohyblivá, neopúzdrená G- kokovitá palička, pomaly rastúca,
aeróbna, kultivačne náročná, metabolicky málo aktívna,
Intracelulárny patogén v bunkách RES - až do vývinu bunkovej
imunity, najvirulentnejšia - B. mellitensis
Celosvetové rozšírenie, zvierací zdroj

• B. mellitnesis - koza,ovca
- ťažké akútne s komplikáciam, časté
• B. abortus - dobytok - mierne s hnisavými
komplikáciami, zriedkavé
• B.suis - ošípané - hnisavé deštruujúce chronické
• B.canis - psy - mierne s hnis. komplikáciami,
zriedkavé
• Brucelly - predilekčné miesto - tkanivo s
erythriolom, ktorý je metabolizovaný na glukózu
(u zvierat uterus, placenta, epididymis, prsná
žľaza) - sterilita, potraty u zvierat. Neplatí pre
človeka

Klinické sy, dg a terapia
• Prenos priamo z infikovaných zvierat (veterinárni) alebo
neupravených potravín (nepasterizované mlieko) alebo laboratórna
nákaza ( priamo alebo inhalácia aerosolu kultúry)
• Expozícia
lokalizovaný absces - bakterémia - fagocytóza makrofágmi a
monocytmi - loklaizácia v RES (slezina, pečeň, kostná dreň,
lymfocyty, ľadviny) - tvorba granulómov.

Subklinická - len sérologická odozva ,
subakútna, chronická - celkové príznaky nešpecifické (nevoľnosť,
triaška, slabosť, strata váhy, artralgie, neproduktívny kašeľ intermitentná horúčka)

Diagnostika a terapia
Opakované odbery krvi na hemokultiváciu aj sérologické vyšetrenie.
Punktáty kostnej drene a kutlivácia postihnutých tkanív - veľmi
pomalý rast na obohatených médiách (4 týždne, identifikácia
biochemicky, rast za prítomnosti bazických farbív, aglutinácia so
špecifickými antisérami)
Sérologické vyšetrenie - agglutinačné titre nad 160, IgM,
Terapia
TTC v kombinácii s GEN alebo STM ,dlhodobo vysoké dávky COT

Brucelóza

G- palička
Brucella suis
1)
2)

3)

4)

5)

6)

Ochorenie: brucelóza je zoonóza postihujúca RES a prejavujúca sa
mnohými nešpecifickými symptómami
Patogenéza: mikroorganizmus z infikovaného zvieraťa (napr. prasa)
vstupuje do ľudského organizmu prostredníctvom rany, spojovky,
inhalačne alebo ingesciou (napr. nepasterizované mliečne produkty).,
baktérie sa šíria v mieste vstupu, sú opsonizované protilátkami a
fagocytované PMNL., intracelulárny rast je umožnený bakteriálnymi
produktami, ktoré suprimunjú oxidatívne zabíjanie., diseminácia sa
uskutočňuje prostredníctvom lymfatických a krvných ciev a baktérie
sú schopné prežívať v makrofágoch RES v mnohých orgánoch., to má
za následok tvorbu granulómov., lipopolysacharid je dôležítým
nástrojom virulencie., zvýšená teplota, potenie, únavnosť sa objavujú
2-4 týždne po počiatočnej infekcii
Obranné mechanizmy: Th1 bunková odpoveď a bunkami
sprostredkovaná
imunita
sú
potrebné
na
eliminovanie
mikroorganizmov prostredníctvom aktivovaných makrofágov., TNF
alfa, TNF gama, IL 1 a IL 12 sú dôležitými mediátormi imunity
Proces šírenia nákazy: rôzne biovary B. suis môžu spôsobiť infekciu
prasiat, dobytka, bizonov, sobov, kôz, psov atď. podľa geografickej
lokalizácie., človek sa nakazí náhodne a infekcia je obvykle
profesionálna (pracovníci bitúnkov, spracovatelia mäsa)., brucelózu
môžu spôsobiť aj Brucella abortus a B. melitensis
Diagnostický proces: a) anamnéza kontaktu so zvieratami., b) vzorka
krvi a/alebo bioptický materiál na i) kultiváciu, ktorá trvá viac ako 4
týždne., používa sa selektívna pôda., ii) baktéria je kataláza +,
anaeróbna, gram – krátka palička., c) sérologicky je možné dokázať
špecifické protilátky vyšetrením akútneho séra
(titer 160 je
suspektný) a rekonvalescentného séra
Liečba a ochrana: a) zníženie expozície infikovaným zviertám., b)
eliminácia infikovaného dobytka., c) liečba ľudských infekcií p.o.
tetracyklínom až 6 týždňov v kombinácii s i.m. podávaným
streptomycínom alebo p.o rifampicínom., d) existuje živá atenuovaná
vakcína používaná v niektorých krajinách pri profesionálnom riziku
expozície

Ďakujem za pozornosť

