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Aktuálny obraz malárie v Európe
doc. RNDr. Nasir Jalili, CSc. MPH
Cholera v histórii a súčasnosti ľudstva
RNDr. Jozef Rosinský, MPH.
11.15 – 11.45 Prestávka
11.45 – 12.45 Molekulárna biológia
V Kmeť, A. Valenčáková,
Molekulárne metódy v klinickej mikrobiológii
Domaracká K., Fandáková I.
Molekulová identifikácia vybraných oportúnnych patogénov u ľudí
Valenčáková A., Halánová M., Luptáková L., Hasajová T.,
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Molekulárna detekcia faktorov patogenity a mechanizmov
antibiotickej rezistencie u enterobaktérií
Kmeť V., Ohlasová D., Kmeťová M.
Plazmidmi prenášané karbapenemázy u Ps. aeruginosa.
Je Slovensko stále iné ako ostatná Európa?
Ohlasová D. Kmeť V., Nikš M.
Položenie venca k pamätnej tabuli prof. PhDr. S. Prowázka.
Položenie venca na hrob RNDr. Jána Ďurkovského, CSc.
12.45 – 14.00 Obed
14.00 – 15.45 Vektory a nimi prenášaní pôvodcovia nákaz
E. Kocianová, B. Peťko
Ekológia a epidemiologický význam kliešťov a ich interakcie
s hostiteľmi
Tarageľová V., Kočí J., Selyemová D., Literák I., Kocianová E.,
Stanko M., Ondrisková E., Majláthová V., Derdáková M.
Kliešte ako parazity aj ako vektory
Kocianová E., Špitalská E., Tarageľová V.
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Detekcia patogénov prenášaných kliešťami
Melničáková J., Barák I., Derdáková M., Tarageľová V.,
Selyemová D.
Rickettsiózy na Slovensku a vo svete
Sekeyová Z., Palkovičová K., Bohacsová M., Škultéty Ľ.
Experimentálny prenos MuHV4, nového DNA vírusu, kliešťami
Ixodes ricinus
Štibrániová I., Halásová Z., Slovák M., Kúdelová M., Hajnická V.
Candidatus Neoehrlichia mikurensis – „vynárajúci sa“ kliešťami
prenášaný patogén na Slovensku a jeho ko-cirkulácia s Anaplasma
phagocytophilum
Derdáková M., Václav R., Pangrácová L., Selyemová D.,
Špitalská E., Walder G., Stanko M.
Kliešťa vykývať alebo vytočiť?
Peťko B., Bona M.
15.45 – 16.00 Prestávka
16.00 – 17.30 Oportúnne parazitózy
F. Ondriska, N. Jalili
Malária v Slovenskej republike – história a súčasnosť
Grochová D., Jalili N., Bukovinová P.
Bude raz malária eradikovaná?
Gécz J., Dudová Z., Jalili N.
Novinky v oblasti koinfekcie HIV a malárie
Staneková D., Truska P., Bukovinová P., Jalili N.
Sledovanie
výskytu
vybraných
oportúnnych
patogénov
(mikrosporídií a kryptosporídií) u imunodeficientných pacientov
Halánová M., Čisláková L., Kalinová Z., Valenčáková A.,
Jarčuška P.
Prínos imunoblotu v skríningu a diagnostike prenatálnej
toxoplazmózy
Botek R, Vašková S, Melicháčová V, Gašpar E.
Toxokaróza v podmienkach urbánneho prostredia
Ondriska F., Mačuhová K., Melicherová J., Reiterová K.,
Valentová D., Beladičová V., Halgoš J.
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17.30 – 17.45 Prestávka
17.45 – 18.30 Prezentácia posterov (max. 3 min)
S. Bazovská
Poštípanie kliešťom a protilátky B. burgdorferi
Bazovská S., Ďurovská J., Výrosteková V., Pancák J.
Sezónna dynamika kliešťov a prevalencia patogénov v mestských
ohniskách Bratislavy
Selyemová, D., Tarageľová, V., Ondrisková, E., Chvostáč, M.,
Vaculová, T., Derdáková, M.
Komunitné infekcie respiračného traktu
Choková J., Sinčáková E., Smolková K., Pavlíková V.
Interpretácia kultivačných nálezov pri infekcií dolných močových
ciest
Bertaová G., Czirfuszová M.
Arcobacter
spp.
v etiológií
gastro-intestinálnych
infekcií
v Bratislavskom kraji
Gottwaldová B., Perďochová Ľ., Sládeková M.
Možnosti nepriamej diagnostiky infekcií spôsobených Helicobacter
pylori
Brucková B., Procházková O.
Vulvovaginálne
mykózy
–
pôvodcovia
a ich
citlivosť
na antimykotiká
Bartalová A., Czirfuszová M., Zattovičová G.
Vplyv látok rastlinného pôvodu na mikroorganizmy z katétrových
infekcií
Slobodníková L., Hupková, Koreň, Záborská
Advances in Malaria Resaerch
Dudová Z., Gécz J., Jalili N.
Problémy v diagnostike Lymskej boreliózy
Zákutná Ľ., Dorko E., Mattová E.
Detekcia Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma sp. u žien
Čisláková L., Halánová M., Huljaková M., Mikulová J.,
Kalinová Z., Fandáková I., Szövényiová Z., Mikulová M.
Výskyt urogenitálnych chlamýdiových infekcií v minoritnej skupine
obyvateľstva SR
Kalinová Z., Halánová M., Čisláková L., Cáriková K., Jarčuška
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18.00 Výbor SSKM SLS
20.00 Spoločná večera
Piatok 26. 10. 2012
9.00 – 10.30

Varia
MUDr. A. Petrovičová, D. Hučková

Autovakcíny v liečbe chronických infekcií urogenitálneho systému
Czirfuszová M., Bertaová G.
Zmeny v terapii a diagnostike chronickej hepatitídy C
Kollárová K., Hučková D., Kováč Ľ., Miková E.
Cytomegalovírus – premorenosť žien vo fertilnom veku v okresoch Južného
Slovenska
Fekete V., Procházková O.
Kazuistika kĺbnej formy lymskej boreliózy u pacienta bez erytému.
Mattová E., Schréter I., Zákutná Ľ., Peťko B.
Gramnegatívne nefermentujúce paličky vo FNsP Nové Zámky
diagnostikované súpravou NEFERMtest 24
Rogozánová K., Mikovičová A.
Laboratórna diagnostika pľúcnej aspergilózy
Gašpar M.
EARS-Net 2011
Nikš M., Námešná J.
10.30 – 10.45 Záver konferencie
M. Nikš, F. Ondriska, J. Hanzen
12.00 Obed
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Tularémia na Slovensku – epidemiológia a laboratórna diagnostika
RNDr. Darina Guryčová
Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského,
Bratislava
Tularémia je prírodnohnisková zoonóza rozšírená endemicky
v mnohých oblastiach severnej pologule. Pôvodca nákazy Francisella
tularensis cirkuluje v prírodných ohniskách medzi rôznymi druhmi
voľne žijúcich zvierat a vyvoláva epizoócie hlavne v populácii drobných
hlodavcov a zajacov, z ktorých sa môže infekcia preniesť i na človeka.
V prenose nákazy sa uplatňujú aj rôzne druhy ektoparazitov, najmä
kliešťe, ktoré majú významnú úlohu v udržiavaní endemických ohnísk i
v prenose nákazy na ľudí.
Na Slovensku sa vyskytuje tularémia niekoľko desaťročí. Územie
západného Slovenska je významnou endemickou oblasťou v ktorej sa
zaznamenal výskyt prvých ochorení už v roku 1936. Rozsiahle epidémie
v tejto oblasti začiatkom 60. rokov dali podnet na komplexné štúdium
prírodnej ohniskovosti tularémie na Slovensku. Štúdium epidemiológie
a ekológie tularémie uskutočňované na našom pracovisku od roku 1962
odhalilo širokú škálu rezervoárových zvierat a vektorov F. tularensis,
ohniská odlišných typov a poukázalo na význam surveillance
vytypovaných prírodných ohnísk pre epidemiologickú prognózu a
realizáciu represívnych a preventívnych opatrení
Typizácia viac ako 200 izolátov F. tularensis (F. t.) z rezervoárových
zvierat, ich ektoparazitov, kliešťov z vegetácie a z ľudského
patologického materiálu, podľa markerov vnútrodruhovej diagnostiky
ukázala, že na Slovensku cirkulujú kmene F. t. subsp. holarctica, biovar
II, rezistentné na erytromycín a odkryla prvé nálezy kmeňov F. t. subsp.
tularensis v Starom svete. Opakované izolácie na západnom Slovensku
koncom 80. rokov z ektoparazitov zozbieraných z drobných hlodavcov
v lokalitách povodia Dunaja v blízkosti Bratislavy, poukázali
na možnosť cirkulácie tohoto vysoko patogénneho poddruhu pre rôzne
druhy zvierat i pre človeka v našich ekologických podmienkach.
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Fenotypová typizácia kmeňov F. tularensis oboch poddruhov
izolovaných na Slovensku bola potvrdená v rámci medzinárodnej
spolupráce aj genetickými metódami.
Epidemiologické štúdie poukazujú na výrazné zmeny v
epidemiológii tularémie. Od rozsiahlych epidémií v 60. rokoch má
incidencia ochorenia klesajúci trend a je výrazne ovplyvnená výskytom
ochorení na západnom Slovensku. Po 20 rokoch sporadického výskytu
došlo v polovici 90. rokov k výraznej aktivácii prírodných ohnísk
tularémie sprevádzanej epidémiami v r. 1995/96 a 2002, s najvyšším
výskytom ochorení v Nitrianskom kraji. Analýza ochorení podľa
prameňa nákazy a prenosu ukázala, že kým v r. 1961-1980 najviac
ochorení bolo prenesených z poľných zajacov – 60 %, v ďalších
obdobiach (1981-2000, 2001-2011) výrazne stúpa podiel ochorení
prenesených z iných prameňov nákazy i kliešťami a bodavým hmyzom,
ako aj epidemiologicky neobjasnených ochorení. V r. 2001-2011
dosahuje proporcia takto prenesených ochorení 88 %. Iba 12 % ochorení
bolo prenesených z poľných zajacov, čo koreluje s výrazným poklesom
ohnísk zajacov v tomto období.
Zmeny v dominancii prameňov nákazy, spôsobe prenosu a meniace
sa sociálne podmienky podmienili zmeny epidemiológie tularémie
na Slovensku, ktoré sa prejavili najmä v poklese nákaz profesionálneho
charakteru, vzostupe nákaz získaných pri trávení voľného času v letnom
období, v náraste ochorení v nižších vekových skupinách, ako aj
v náraste pľúcnych a orálnoglandulárnych foriem ochorení. Poukazuje
sa na dôležitosť vykonávania surveillance a možnosti diagnostiky
tularémie klasickými mikrobiologickými metódami a molekulárne
biológickými metódami – PCR, ktoré by mohli významne prispieť
k skvalitneniu diagnostiky a surveillance tejto nákazy.
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Aktuálny obraz malárie v Európe
doc. RNDr. Nasir Jalili, CSc. MPH
1

Mikrobiologický ústav LFUK a UNBA, Bratislava

Malária je stále najvýznamnejšou parazitickou infekciou a
jedným z najrozšírenejšich ochorení v krajinách trópov a
subtrópov.Človek sa môže infikovať piatými druhmi parazitov:
Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale a P. malariae
a P. knowlesi. Hoci bola v miernom pásme väčšinou eradikovaná,
zostáva endemickou v tropických a subtropických regiónoch.
Podľa WHO malária je endemická vo viac ako 100 krajinách
sveta.
Epidémie devastovali veľké populácie a malária predstavuje
veľkú bariéru ekonomického progresu v mnohých rozvojových
krajinách.
Malária bola v prvej polovici 20. storočia endemická aj
v podstatnej väčšine európskych krajín. Mohutný, široko
koncipovaný program WHO eradikácie malárie v povojnovom
období viedol k eliminácii malárie prakticky vo všetkých
európskych krajinách. V tropických aj vo viacerých subtropických
oblastiach tento program prakticky zlyhal. Napriek úspešným
výsledkom eradikačného programu v päťdesiatych rokoch
minulého storočia, aj dnes sa v niektorých štátoch európskej zóny
WHO vyskytuje autochtónna malária.
Poďakovanie: Práca bola čiastočne podporená grantom VEGA č.
2/7186/27 a grantom Ministerstva zdravotníctva SR č. 2007/35UK-20.
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Cholera v histórii a súčasnosti ľudstva
Rosinský, J.
NRC pre Vibrionaceae, RÚVZ so sídlom v Komárne
Cieľom práce je poukázať na závažnosť ochorenia na choleru v histórii
ľudstva a jeho výskyt a dôležitosť aj v súčasnej dobe. História cholery
v modernej dobe, čím máme na mysli obdobie od začiatku 19. storočia,
zaregistrovala 7 pandémií.
Prvých 6 malo epicentrum na Indickom subkontinente, v povodí rieky
Gangy, odkiaľ sa pandemicky rozšírila po všetkých kontinentoch našej
planéty. Ako typickej humánnej infekcii s rastúcou populáciou
a industrializáciou, prispievala jej šíreniu intenzívna migrácia ľudí a to
predovšetkým také masové presuny, k akým prichádzalo počas vojen
náboženských pútí, neskôr počas turistických a obchodných ciest.
Posledná 7. pandémia, na rozdiel od predchádzajúcich začala v roku
1961 na Indonézskom ostrove Celebes, odkiaľ sa rozšírila na ďalšie
ostrovy západného Pacifiku. V roku 1965 sa postupne cholera vyskytla
až v 23 Ázijských krajinách vrátane vtedajších Sovietskych republík.
V 70. rokoch minulého storočia zavítala aj do Stredomoria, aby sa
následne rozšírila do 27 Afrických krajín, kde zotrváva aj doteraz.
Boom cholery nastáva v roku 1991, kedy sa vo svete popísalo až
590 000 ochorení, čo súviselo s jej enormným výskytom na Americkom
kontinente. Ohniskom nákazy sa stalo Pacifické pobrežie Peru.
Na Slovensku sa cholera prvýkrát rozšírila v r.1831-1832. Priniesli ju
pltníci z Poľska. Epidémia najskôr vypukla v Zemplínskej, Šarišskej,
potom v Turčianskej, Oravskej a Nitrianskej župe, sporadicky na iných
miestach. Ďalšia epidémia bola v roku 1848-1849. V 19. storočí bola
úmrtnosť na choleru 58%. Epidémia menšieho rozsahu vzplanula
na východnom Slovensku v roku 1970, ojedinelý výskyt bol
zaznamenaný v Komárne v lete 1971, odvtedy sa cholera na Slovensku
nevyskytla.Podľa údajov SZO počty chorých na choleru za posledných
10 rokov sú nasledovné: r.2000 – 130 000; r.2001 – 180 000;
r.2002 – 140 000; r.2003 – 105 000; r.2004 –100 000; r.2005 – 130 000;
r.2006 – 230 000; r.2007 – 180 000; r.2008 – 190 000;r.2009 – 210 000.
Účet epidémie cholery na Haiti k polovici januára 2011 je tiež hrozivý –
viac ako 4000 mŕtvych z 200 000 chorých osôb.
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Molekulárna diagnostika v mikrobiologickom laboratóriu
Katarína Domaracká, Iveta Fandáková
Synlab slovakia s.r.o.
Laboratórium klinickej mikrobiológie, Rastislavova 43, 04001 Košice
Molekulárno-biologické metódy sa čoraz viac uplatňujú v klinickej
mikrobiologickej diagnostike. Najväčšie využitie dosiahli amplifikačné
metódy, ktoré nahradili tradičné postupy hlavne v diagnostike rastovo
náročných a nekultivovateľných mikroorganizmov.
Na našom pracovisku využívame predovšetkým „konvenčnú“
polymerázovú reťazovú reakciu ( PCR). Od roku 2007 do roku 2011
sme vyšetrili cca 30 tisíc vzoriek biologického materiálu na dôkaz
prítomnosti DNA pôvodcov infekčných ochorení v dvoch hlavných
líniách:
- detekcia sexuálne prenosných ochorení (STD)
- detekcia neurologických infekcií spôsobených vírusmi
Zároveň okrem klasickej PCR využívame aj metódu real –time
PCR, ktorá nám umožňuje kvantifikovať „hladinu virémie“ (viral load)
a tak napomáhať monitoringu liečby CMV u transplantovaných
pacientov.
Okrem metód amplifikačných, na diagnostiku ľudských
papilomavírusov v odôvodnených prípadoch, odporúčame aj metódy
hybridizačné.
Prednáška popisuje naše odborné skúsenosti s aplikáciou
molekulárno-diagnostických metód.
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Molekulová identifikácia vybraných oportúnnych patogénov u ľudí
Valenčáková A., Halánová M., Luptáková L., Hasajová T.,Počátková O.
Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie, Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie, Komenského 73, Košice
Ústav verejného zdravotníctva, LF UPJŠ, Košice
Pribúdaním pacientov s imunosupresiami oportúnne infekcie posúva
na významnú priečku záujmu odbornej verejnosti a môže sa počet
pozitívne testovaných pacientov z radov ľudí na mikrosporidiovú
a kryptosporídiovú infekciu, ako aj počet laboratórií, ktoré tieto infekcie
budú diagnostikovať dramaticky zvýšiť.
Výber laboratórnych diagnostických metód a postupov
pri diagnostike týchto infekcií je závislý od technického vybavenia
laboratória,
od
zvládnutých
diagnostických
postupov
a
od profesionálnych zručností a skúseností personálu.
Mikrosporídiové infekcie. V súčasnosti najspoľahlivejšou diagnostickou
metódou na dôkaz mikrosporídiovej infekcie je priame potvrdenie
prítomnosti DNA mikrosporídie v klinickej vzorke. Molekulové metódy
zahŕňajú DNA analýzu s použitím PCR a RT PCR reakcií
na amplifikáciu rôznych oblastí SSU a LSU rRNA génov ako aj oblasti
medzigénových úsekov, ktoré sú dôležité pre diagnostikovanie
a identifikáciu druhov mikrosporídií, ktoré infikujú ľudí. V databáze
génovej banky sú k dispozícii génové sekvencie pre porovnanie
výsledkov. V našom laboratóriu boli vytvorené PCR priméry pre rýchlu
identifikáciu medicínsky významných mikrosporídií v klinických
vzorkách. Touto metódou je možné identifikovať mikrosporídie
na druhovej až genotypovej úrovni bez ultraštrukturálneho vyšetrenia.
Pre analýzu DNA sú vhodné vzorky stolice a moču, tkanivové biopsie
predilekčných orgánov, korneálne zoškraby fixované v čistom 70%
etanole.
Kryptosporídiové infekcie. V ostatnej dekáde bolo vyvinutých
množstvo molekulovo-biologických techník na detekciu a diferenciáciu
kryptosporídií na druhovej, genotypovej a subtypovej úrovni.
Najčastejšie používané nukleotidové sekvencie pre diagnostiku sú SSU
rRNA, aktin a HSP70. Tieto sekvencie sú univerzálne v distribúcii a je
možné pre ne vytvoriť genetické primery.
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K ďalším možným sekvenciám patrí COWP gén, trombospondínpríbuzný adhezívny proteín 1 (TRAP – C1) a tubulin. Dôležitá je
molekulová analýza zoonotických druhov kryptospoídií na úrovní
genotypov a subtypov, ktorá by bola nápomocná pri pochopení biológie,
epidemiológie a dôležitosti Cryptosporidium spp. pri ochrane verejného
zdravia. Pre analýzu DNA sú vhodné vzorky stolice fixované v čistom
70% etanole.
Nevyhnutným predpokladom využitia týchto metód v diagnostike
mikrosporidióz a kryptosporidióz je adekvátne vybavenie laboratória a
kvalitný know-how. V každom prípade sa však doporučuje fixácia časti
vyšetrovaných tkanív v čistom 70% etanole pre prípad potreby izolácie
DNA a následnú molekulovo-biologickú analýzu v referenčných
laboratóriách.
Práca bola riešená v rámci grantových úloh VEGA č. 1/0271/11;
1/0390/12; 1/0831/12.
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Molekulárna detekcia faktorov patogenity a mechanizmov
antibiotickej rezistencie u enterobaktérií
V. Kmeť1 , D. Ohlasová2, M. Kmeťová3
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Šoltésovej 4, 040 01
Košice,
2
Oddelenie klinickej mikrobiológie Medy s. r.o., Košice,
3
Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ-LF Košice,
Tr. SNP 1, 040 11 Košice
1

Cieľ práce: Rodriguez-Siek a kol. (2005) dokázali, že uropatogénne
E.coli (UPEC) a aviárne patogénne E.coli (APEC) majú podobné
faktory virulencie. Cieľom našej práce bolo sledovať výskyt faktorov
virulencie (vlastnosť kmeňa) a patogenity (vlastnosť druhu)
u animálnych a uropatogénnych E.coli
pomocou PCR a DNA
microarray.
Súbor a metodika: Pre štúdium sme použili Escherichia coli izolované
z mäsa hydiny a z animálnych čistiarní odpadových vôd. Kmene
E.coli humánneho pôvodu boli izolované
z moču pacientov
pri uroinfekciách. V testovanom súbore sme zisťovali prítomnosť
génov: papC (P fimbriálny adhezín), iutA (receptor pre aerobaktín), iss
(rezistencia na sérum), cvaC (kolicín V), kpsII (kapsulárny antigén), tsh
(termosenzitívny hemaglutinín) podľa Delicato a kol. (2003) a ibeA
(invazívny faktor neonatálnej menigitídy) podľa Germon a kol. (2005).
Komerčný nemecký kit Identibac pre faktory virulencie obsahoval
ďalších 50 génov virulencie E.coli, so zameraním na EPEC a EHEC.
Gény rezistencie CTX-M a CMY sme detekovali pomocou PCR
(Carattoli a kol. 2008, Perez-Perez a kol. 2002). Fylogenetickú typizáciu
E.coli na patogény (B2 a D) a komenzály (A a B1) sme robili PCR
metódou podľa Clermont a kol. (2000).
Výsledky: U kmeňov E.coli, izolovaných z moču, sme zistili
koreláciu medzi prítomnosťou génu chu (typický gén pre patogénnu
skupinu B2) a prítomnosťou génov iutA a kpsII. Jedna tretina
environmentálnych kmeňov patrila medzi patogény skupiny B2 a D.
Zaujímavý bol environmentálny kmeň E.coli ML45, ktorý sa vyznačoval
prítomnosťou génov ibeA, papC, iss, kpsII a génov rezistencie CMY-2
(skupina AmpC).
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Pomocou DNA mikroarray sme u humánnych izolátov E.coli
dokázali prítomnosť ďalších génov virulencie, ktoré sme doteraz
pomocou PCR netestovali. Jednalo sa o gény bfp (bundle forming pili),
lpfA (dlhé polárne fimbrie, iroN (enterobaktínový receptor), prfB
(regulačný gén P fimbrií), iha (adherenčný proteín), gad (glutamát
dehydrogenáza). Animálne a environmentálne E.coli boli na prítomnosť
génov virulencie chudobnejšie. Najčastejšie sa u nich vyskytovali gény
gad, lpfA, ireA (siderofórový receptor).
Záver: Výsledky poukazujú, že environmentálne a animálne izoláty
E.coli, vybavené génmi virulencie a rezistencie, možu byť jedným
zo zdrojov týchto génov pre humánne patogénne E.coli. Pokusy s DNA
mikroarray rozšírili naše doterajšie poznatky o výskyte faktorov
virulencie. Prítomnosť génov virulencie iutA, iss, cvaC, tsh a papC
u E,coli izolovaných z hydinového mäsa sme dokázali aj v našej
predošlej práci (Drugdová et al. 2010).
Práca bola podporená projektmi APVV-0009-10, VEGA-0005-11.
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Karbapenemázy u Pseudomonas aeruginosa.
Je Slovensko iné ako ostatná Európa ?
D. Ohlasová1, V. Kmeť2 , M. Nikš3
Oddelenie klinickej mikrobiológie Medy s. r.o. Košice,,
2
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Šoltésovej 4, 040 01
Košice,
3
NRC pre sledovanie rezistencie na ATB, Úrad verejného zdravotníctva
SR, Bratislava
1

Cieľ práce. Zistiť u klinických izolátov Pseudomonas aeruginosa
rezistentných
na
karbapenémové
antibiotiká
výskyt
a typ
metalobetalaktamáz. Naše výsledky porovnať so súčasným výskytom
metalobetalaktamáz u kmeňov Pseudomonas aeruginosa v iných
krajinách Európy.
Súbor a metodika. Pre štúdium sme použili kmene Pseudomonas
aeruginosa
izolované z klinických materiálov na OKM v SR
zozbieraných NRC pre sledovanie rezistencie na ATB pri ÚVZ
v Bratislave, v prvom polroku 2012. Na dôkaz génov produkujúcich
MBL sme požili PCR metodiku (Pitout, 2004) a DNA mikroarray
(Identibac).
Výsledky a závery. Vyšetrili sme 31 kmeňov Pseudomonas
aeruginosa rezistentných na karbapenémy.
Zistili sme, že len 5 klinických kmeňov Pseudomonas aeruginosa
nieslo gény pre produkciu metalobetalaktamáz, čo predstavuje asi jednu
šestinu. Všetkých 5 izolátov produkovalo metalobetaloktamázu typu
IMP. Dva kmene mali gény oxa 21, jeden kmeň mal gény tetG, aac6 Ib,
sul1 a integrón 1.
V porovnaní s výsledkami získanými z rokov 2006-2007, klinické
izoláty Pseudomonas aeruginosa rezistentné na karbapenémy
produkovali metalobetalaktamázy v 49 %, ale taktiež bol zistený len typ
IMP (Ohlasová a kol. 2007).
V porovnaní s ostatnými krajinami Európy, kde prevláda výskyt
MBL typu VIM, u nás sme naďalej zaznamenali klinické izoláty
Pseudomonas aeruginosa produkujúce MBL typu IMP, sérologicky
zaradených s prevahou do skupiny 015.
Práca bola podporená projektmi APVV-0009-10 a APVV-0028-07
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Ekológia a epidemiologický význam kliešťov a ich interakcie
s hostiteľmi
Tarageľová V.1, Koči J.2, Selyemová D.1, Špitalská, E. 2, Literák I.3,
Kocianová E.2, Ondrisková E.2, Majláthová V.4, Derdáková M.1, 4
1

Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava,
Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava,
3
Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, Fakulta veterinární
hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita, 612 42
Brno;
4
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
2

Cieľ práce: Udržiavanie kliešťami prenášaných ochorení v prírodnom
ohnisku je podmienené prítomnosťou patogéna, jeho vektora - kliešťa a
hostiteľa. Medzi týmito komponentami prebiehajú interakcie, ktoré sú
ovplyvnené aj vonkajším prostredím. Zmenou klimatických podmienok
sa kliešte čoraz viac vyskytujú aj v mestách, kde vznikajú nové ohniská
ochorení. V našich podmienkach je najrozšírenejší a medicínsky
najvýznamnejší kliešť obyčajný, Ixodes ricinus. Keďže počas svojho
života cicia krv na troch hostiteľoch, má veľkú šancu infikovať sa
rôznymi kliešťami prenosnými patogénmi. Cieľom našej práce bolo
objasniť interakcie medzi kliešťami a ich hostiteľmi, rozdiely
v parazitácii sledovaných skupín stavovcov, zistiť cirkuláciu patogénov,
ako aj rezervoárovú kompetenciu rôznych druhov zvierat.
Súbor a metodika: Počas niekoľkých rokov (2001-2003, 2006-2008)
sme sa zameriavali na štúdium vzťahov medzi hostiteľmi (vtáky,
hlodavce, jašterice), kliešťami a vybranými patogénmi. Zvieratá boli
odchytávané na štyroch lokalitách na Slovensku a jednej lokalite
v Českej republike. Po zozbieraní cicajúcich kliešťov, prípadne vzoriek
kože (hlodavce, jašterice) boli zvieratá vypustené naspäť do prírody.
Z kliešťov sme vyizolovali DNA, ktorá bola následne metódou klasickej
(borélie, rickettsie), ale aj RT PCR (anaplazmy) vyšetrená
na prítomnosť vybraných patogénov. Na špecifikáciu genospecies
borélií sme použili metódu RLB, nejasné vzorky a vzorky pozitívne
na rickettsie boli sekvenované.
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Výsledky: Na všetkých skupinách stavovcov bol dominantne zastúpený
kliešť obyčajný (94%). Naše výsledky poukazujú na výrazné rozdiely v
zastúpení lariev a nýmf tohoto druhu kliešťa na rôznych druhoch
spevavcov. Odchytili sme celkovo 1221 spevavcov, 114 hlodavcov a
9 jašteríc. Zozbierané kliešte sme vyšetrili na prítomnosť Borrelia
burgdorferi s.l., Anaplasma phagocytophilum a Rickettsia spp.
Prevalencia kliešťov infikovaných boréliami bola 25% u vtákov, 13%
u hlodavcov a 26% u jašteríc. Naše výsledky potvrdili asociáciu
genospecies
borélií
s
jednotlivými
skupinami
stavovcov.
A. phagocytophilum sme nedetegovali v žiadnej z vyšetrených vzoriek.
V kliešťoch cicajúcich na hlodavcoch sme zaznamenali prítomnosť
rickettsií s jasnou dominanciou Rickettsia helvetica, v menšej miere bola
zastúpená Rickettsia masillae a Rickettsia monacensis. V jednej vzorke
bola potvrdená prítomnosť Neoehrlichia mikurensis.
Závery: Cirkulácia kliešťami prenášaných patogénov v prírode je
pomerne zložitý proces, ktorý je ovplyvnený množstvom faktorov. Naše
výsledky potvrdzujú, že sa jednotlivé skupiny a druhy stavovcov
zapájajú do tejto cirkulácie rôznou mierou. Výskyt a cirkulácia
jednotlivých patogénov v prírodných ohniskách je teda daná
prítomnosťou rôznych druhov hostiteľov – kompetentných rezervoárov
pôvodcov ochorení.
Poďakovanie: Práca bola podporená projektom VEGA 2/0055/11,
2/0161/09 a 2/0065/09.
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Kliešte u človeka ako parazity aj ako vektory.
Kocianová E.1, Špitalská E.1, Tarageľová V.2, Derdáková M.2,3,
Selyemová D.2, Vaculová T.4, Mydlová L.2
1

Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava,
Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava
3
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
4
Katedra ekológie , PríFUK, Mlynská dol. B-2, 842 15 Bratislava
2

Cieľ práce: Vzťah kliešťov k svojim hostiteľom (plazy, vtáky, cicavce)
je striktne parazitický, z čoho vyplýva aj možnosť ich kontaktu
s rôznymi mikrobiálnymi agens, ktoré v organizme cirkulujú.
Z približne 800 celosvetovo známych druhov parazitujúcich
na hostiteľoch asi 10% je považovaných aj za vektory, často aj
rezervoáre patogénov, spôsobujúcich zoonózy. Pre človeka sú kliešte
predovšetkým významné ako vektory, ich parazitizmus vo vzťahu
k človeku, vzhľadom na počet jedincov, ktoré ho môžu napádať je
zanedbateľný. Cieľom tejto práce bolo vyšetrenie kliešťov cicajúcich
na ľuďoch, a zistenie ich premorenia pôvodcami niektorých zoonóz
(borélii, rickettsií, babézií a anaplaziem), za účelom predchádzania
nejasnej diagnóze po prípadnom prepuknutí niektorého z ochorení
spôsobeného kliešťami.
Súbor a metodika: Vyšetrovaný materiál tvorili kliešte druhu Ixodes
ricinus (4 larvy, 46 nýmf, 2 samce, 10 samíc), ktoré niekoľko hodín až
dní cicali krv na hostiteľoch, ľuďoch. Všetky, okrem 1 nymfy (získaný
pri pobyte vo Francúzku), boli získané na území Slovenska v r. 20082012. Z kliešťov bola (kitom od Qiagen) izolovaná DNA, z ktorej
metódou klasickej a RT PCR boli detegované Borrelia burgdorferi s.l.
(Bburg), Rickettsia spp. (Rick), Babesia spp.(Bab), Anaplasma spp.
(Anap) a Coxiella burnetii (Cb).
Výsledky: Kliešte pochádzali z rekreačných oblastí väčšinou západného
Slovenska, ale aj z mestského lesoparku v Bratislave. Boli prichytené
na deťoch a dospelých osobách niekoľko hodín až 3 dni. V prírode boli
získané v mesiacoch apríl až september, pričom ich intenzita výskytu
na osobách bola podobná 2-vrcholovej krivke sezónneho výskytu
kliešťov v prirodzených biotopoch, s vyšším vrcholom v júni, kedy bolo
napadnutých najviac osôb, menej napadnutých bolo v septembri.
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V každom mesiaci boli detegované pozitívne kliešte, a to B. burgdorferi
s.l. od apríla do septembra, s výnimkou augusta, Rickettsia spp. v apríli,
máji, júni a auguste, Babesia spp. v máji a júni a Anaplasma spp. v júni.
PCR analýza potvrdila výskyt aspoň jedného patogéna u 23,9% (11/46)
nýmf a 33,3% (4/10) samíc. Larvy a samce boli negatívne.
Pri porovnaní prevalencie dominovala Bburg (45%), pred Rick (30%),
Bab (20%) a Anap (5%). Boli zaznamenané aj koinfekcie, obsahujúce
Rick+Bab+Anap, resp. Bburg+Bab u dvoch samíc, a Bburg+Rick+Bab
u jednej nymfy. Prepuknutie ochorenia bolo zaznamenané u jedného
pacienta, ktorý dal kliešťa vyšetriť až keď užíval ATB, ktoré lekárka
predpísala na základe klinického prejavu ochorenia na Lymskú
borreliózu. Kliešť bol pozitívny. U druhého pacienta, ktorý mal
za uchom 4 dni pricicanú Bburg pozitívnu nymfu sa po 11 dňoch
objavili červené fľaky s bielym stredom, následne mal chlapček užívať
4-6 týždňov ATB. Ďalšie informácie o priebehu ochorenia nemáme.
U ostatných osôb neboli zaznamenané žiadne prejavy typické
pre sledované kliešťami prenášané ochorenia a dosiaľ nemuseli
navštíviť lekára.
Závery: Z výsledkov analýzy kliešťov, ktoré si z vlastného záujmu dali
vyšetriť "napadnuté" osoby vyplýva, že ľudia sú relatívne hojne
napádaní pozitívnymi kliešťami, a to aj čo sa týka iných patogénov ako
B. burgdorferi s.l., a preto je dobré riziko ochorenia mať pod kontrolou.
Práca je podporená projektami: VEGA 2/0142/10, VEGA 2/0065/09,
VEGA 2/0161/09.
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Detekcia patogénov prenášaných kliešťami
J. Melničáková a, M. Derdákováb,c, V. Tarageľováb, D. Selyemováb, I.
Barák a.
a

Ústav molekulárnej biológie SAV, Dubravská cesta 23, Bratislava.
Ústav zoológia SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava.
c
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, Košice.
b

Analýzou činnosti odborov epidemiológie v SR za rok 2010 bolo zistené, že výskyt
zoonóz a nákaz s prírodnou ohniskovosťou má za posledných 20 rokov stúpajúcu
tendenciu. Na prvom mieste v nákazách prenášaných kliešťami v SR je Lymská
borelióza. V priebehu roka 2010 bolo na Slovensku hlásených 1054 ochorení Lymskej
boreliózy, čo je o 14,4% viac oproti roku 2009 a 20,1% viac oproti 5 ročnému priemeru.
Pôvodcom Lymskej boreliózy, spirochétami z komplexu B. burgdorferi s.l., je
na Slovensku celkovo nakazených okolo 20% kliešťov I. ricinus. Okrem borélií je však
kliešť vektorom pôvodcov širokého spektra bakteriálnych ochorení a to: rickettsií,
anaplaziem, neoehrlichií, coxiell a francisell. Z dôvodu možnej koinfekcie kliešťa
a následnej koinfekcie človeka je pre presné určenie diagnózy a zahájenia vhodnej
liečby potrebné zaviesť presnú a citlivú diagnostiku celej škály spomínaných pôvodcov
ochorení.
DNA čipy sú veľmi dômyselnou metódou vyšetrenia infekčnosti kliešťa. Citlivosť DNA
čipu je stanovená až na 1pg/μl DNA. Je asi 1000 krát citlivejšia ako analýza PCR
produktu v agarózovom géli. DNA čip je citlivosťou porovnateľný s metódou real-time
PCR, avšak umožňuje identifikovať všetky potenciálne koinfekcie naraz. V prvom
kroku sa vyizoluje totálna DNA z kliešťa, ktorá je následne použitá v nested PCR, kde
sú špecifickými oligonukleotidmi zachytené všetky možné prítomné baktérie a následne
je PCR produkt fluorescenčne značený. Tento produkt je potom hybridizovaný
so špecifickými sondami na DNA čipe. Nakoniec je čip vyhodnotený pomocou
laserového skenera.
Špecifickými sondami na DNA čipe je možné rozlíšiť jednotlivé rody Borrelia,
Coxiella, Rickettsia, Anaplasma, Francisella a Neoehrlichia. Pre odlíšenie jednotlivých
druhov borélií boli navrhnuté druhovo špecifické sondy. Vzorky pozitívne na rody
Borrelia, Anaplasma, Francisella a Neoehrlichia boli verifikované pomocou real-time
PCR. Pozitivita na rody Coxiella a Rickettsia bola potvrdená v nested PCR.
Takto vyvinutý detekčný systém na analýzu infekčnosti kliešťa umožňuje skoré
odhalenie koinfekcie kliešťa rôznymi baktériami a následne stanovenie správneho
terapeutického postupu.
Táto štúdia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre
projekt: Vývoj diagnostických postupov pre detekciu patogénov prenášaných kliešťami a
postupov na prípravu vakcín proti kliešťom, (kod ITMS: 26240220044),
spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
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Rickettsiózy na Slovensku a vo svete
Sekeyová Z., Palkovičová K., Bohacsová M., Škultety Ľ.
Virologický ústav, Oddelenie Rickettsiológie, Slovenská Akadémia Vied,
Dúbravská cesta 9, 84245 Bratislava, Slovenská Republika.
Mnohé zo sústavne sa vyskytujúcich infekčných ochorení ktoré útočia
na zdravie ľudí v Európe sú prenášané článkonožcami, ktoré cicajú na
domácich alebo na divo žijúcich zvieratách. Výskyt kliešťami prenášaných
ochorení, vrátane prípadov rôznych ricketsióz u ľudí, je neustále rastúci a
hlásený z rôznych častí Európy. Infekcie nastávajú najmä vďaka kombinácii
rôznych klimatických a sociálnych faktorov, ktoré zvyšujú možnosti kontaktu
medzi ľuďmi a zvieratami. Každý rickettsiálny druh má jedného alebo
niekoľkých vektorov, ktorých geografická distribúcia kolíše v závislosti od
podmienok; napr. sociálny status (vši, blchy), nadmorská výška (kliešte)
alebo teplota, ktorá sa vplyvom globálneho otepľovania mení. Dôkazy výskytu
rickettsií zvlášť novo objavených subtypov sú jasnými indikátoromi toho, že
mnohé z prebiehajúcich ochorení môžu byť spôsobené „neznámym“, alebo
diagnosticky doposiaľ neurčeným mikroorganizmom.
V období pred používaním molekulárne biologických metód
na potvrdenie infekčného agens, boli Mediteránna škvrnitá horúčka (MSF) (R.
conorii) a Sibírsky kliešťový týfus (R. sibirica subsp Sibirica) považované za
jediné rickettsiózy ktoré sú prítomné v Európe. V poslednej dekáde bolo
v Európe objavených päť nových autochtónnych kliešťami prenosných
rickettsióz, napr. rickettsióza spájaná s lymfadenómom (LAR) (R. sibirica
subsp. Mongolotimonae), kliešťami prenášaná lymfadenopatia (TIBOLA) alebo
Dermacentorovým druhom vyvolaná nekrózovo-erytémová lymfadenopatia
(DEBONEL) (R. slovaca), či chrípke podobné ochorenie (R. helvetica), alebo
MSF vyvolaná rôznymi subtypmi (R. conorii subsp. Israel a R. conorii subsp.
Astrakhan). Objavení boli aj tak zvaní „kandidáti rickettsií“, napr. “Candidatus
Rickettsia barbariae”, “Candidatus Rickettsia IRS3”. Ich diagnostika je
v centrálnej a východnej Európe väčšinou založená len na úzkej a zriedkavej
spolupráci lekárov s vedeckými pracovníkmi, zameranými na výskum v danej
oblasti.
Klinický obraz rickettsiálneho ochorenia značne kolíše, od chrípke podobných
symptómov až po ťažké fatálne stavy. Patogenita je odrazom mnohých
faktorov. Závisí od samotného rickettsálneho druhu, jeho genetického
vybavenia, spôsobu invázie do bunky a šírenia v organizme, ako aj
od imunitnej odpovede napadnutého organizmu a následného spletitého a
dômyselného spôsobu liečenia.
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Experimentálny prenos MuHV4, nového DNA vírusu, kliešťami
Ixodes ricinus.
Štibrániová I.1, Halásová Z.1, Slovák 2, M., Kúdelová M.1, Hajnická V.1
1-Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
2- Ústav zoológie SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava
Kliešte sú obligátne krv-cicajúce ektoparazity a po komároch
prenášačmi druhého najširšieho spektra patogénov (baktérie, prvoky,
huby, vírusy), z ktorých mnohé sú pôvodcami závažných ochorení ľudí
a zvierat. Kliešte majú pomerne široký okruh hostiteľov (plazy, vtáky
a cicavce).Okrem doposiaľ jedinej výnimky, veľkého DNA vírusu
ASFV(vírusu Africkej horúčky prasiat), kliešte prenášajú cca 200
druhov RNA vírusov patriacich do 6 čeľadí.
Cieľom našich experimentov bolo zistiť, či jeden z najrozšírenejších
kliešťov v centrálnej Európe, Ixodes ricinus, je schopný prenosu vírusu
MuHV4, ďalšieho veľkého DNA vírusu. MuHV4 bol pôvodne
izolovaný
z Myodes
(Clethrionomys)
glareolus,
jedného
z najrozšírenejších malých hlodavcov, ktoré sú zároveň najdôležitejším
hostiteľom nedospelých vývinových štádií kliešťa I .ricinus. Vďaka
svojej významnej podobnosti je vírus MuHV4 je používaný ako
animálny model na štúdium patogenézy dvoch významných ľudských
gammaherpesvírusov, Kaposi´s sarcoma associated herpesvirus (KSHV)
and Epstein-Barr virus (EBV), ktoré sú asociované s benígnymi aj
malígnymi nádorovými ochoreniami.
Na detekciu schopnosti vírusu infikovať tkanivá kliešťa sme dospelé
vývinové štádiá I.ricinus sme infikovali pomocou mikroinjektora. Na
dôkaz transštadiálneho prenosu vírusu sme nedospelé štádia kliešťa
(larvy a nymfy) infikovali prirodzenou cestou, cicaním na infikovaných
experimentálnych zvieratách. Prítomnosť vírusu v tkanivách kliešťov
a v krvi experimentálnych zvierat sme dokazovali metódou nested PCR,
s využitím génšpecifických primerov voči ORF50 z MuHV4.
Prítomnosť živého vírusu sme dokazovali pomocou plakovej titrácie
na bunkách a vírus sme identifikovali vďaka fluorescenčne značenej
polyklonálnej protilátke voči MuHV4.
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Aby bol vírus považovaný za arbovírus (prenášaný vektormi) musí
byť schopný infikovať tkanivá svojho vektora. Pomocou nested PCR
sme v slinných žľazách umelo infikovaných kliešťov identifikovali
prítomnosť vírusovej DNA u 100% použitých kliešťov, živý vírus sme
dokázali v slinných žľazách pomocou plakovej titrácie a flurescenčne
značenej protilátky, a to aj 120 dní po infikovaní kliešťa. Jeho
schopnosť nainfikovať neinfikované experimentálne zviera sme
pomocou nested PCR potvrdili u 100% použitých myší. Ďalšou
podmienkou zaradenia vírusu medzi arbovírusy je jeho schopnosť prežiť
pôsobenie histolytických enzýmov a premiestňovanie tkanív počas
metamorfózy. V našich experimentoch sme po prirodzenom spôsobe
infikovania nedospelých štádií, v prípade lariev metamorfovaných
na nymfy, potvrdili 28,6% úspešnosť „prežitia“ vírusu a 15,4%
úspešnosť v prípade nýmf metamorfovaných na dospelé kliešte, a to
pomocou nested PCR z krvi pôvodne neinfikovaných myší, na ktorých,
po svojej metamorfóze, cicali pravdepodobne infikované kliešte.
V našich experimentoch sme počas metamorfózy v prípade nýmf
identifikovali o15% nižšiu mieru prežívania infekčných kliešťov
v porovnaní s neinfekčnými. Je možné, že na rozdiel od RNA vírusov,
podobne ako u druhého DNA vírusu - ASFV, aj MuHV4 má
pravdepodobne deštrukčný vplyv na vektora. Naše výsledky podporili
našu teóriu o možnosti šírenia MuHV4 v prírode aj pomocou kliešťov,
nakoľko prirodzená cesta šírenia tohto vírusu nie je presne známa,
predpokladá sa priamy kontakt a pomocou tekutín(moč, mlieko, sliny,
slzy). Náš dôkaz by mohol prispieť aj k vysvetleniu existencie protilátok
voči MuHV4 v sére iných živočíšnych druhov(daniele, jelene, ovce...)
a dokonca ľudí (lesní robotníci, poľovníci...)
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Candidatus Neoehrlichia mikurensis – „vynárajúci sa“ kliešťami
prenášaný patogén na Slovensku a jeho ko-cirkulácia s Anaplasma
phagocytophilum
Derdáková M.1,2, Václav R.1, Pangrácová L.2, Selyemová D.1, Špitalská
E.3, Walder G.4, Stanko M1,2.
Ústav zoológie, SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava, SR ,
Parazitologický ústav, SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, SR
3
Virologický ústav, SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, SR,
4
Department of Hygiene, Microbiology and Social Medicine, Innsbruck
Medical University, Innsbruck, Austria
1

2

Ciel práce: Candidatus Neoehrlichia mikurensis (CNM) predstavuje
novo sa vynárajúcu kliešťami prenášanú vnútrobunkovú baktériu
z čeľade Anaplasmataceae. Pôvodne bola CNM pokladaná
za nepatogénny druh, avšak podľa najnovších štúdií vyvoláva
horúčkovité ochorenia, septikémiu a dokonca až smrť u ľudí
s oslabenou imunitou, ako aj u domácich zvierat, konkrétne psov.
Na základe týchto informácii sme sledovali prevalenciu CNM
v kliešťoch Ixodes ricinus na 9 lokalitách troch stredoeurópskych krajín
(Slovensko, Čechy, Rakúsko). V analyzovaných kliešťoch bola
stanovená aj prevalencia Anaplasma phagocytophilum. Ekológia oboch
patogénov vo vzťahu k hlodavcom bola sledovaná stanovením ich
prítomnosti v slezinách na dvoch sledovaných lokalitách.
Súbor a metodika: Prítomnosť oboch baktérií bola zisťovaná PCR
amplifikáciou 16S rRNA za použitia druhovo špecifických, ako aj
konzervatívnych oligonukleotidov a RT-PCR. Na ich genotypizáciu
bola použitá metóda SSCP. 1535 kliešťov zozbieraných vlajkovaním
vegetácie a 159 slezín z hlodavcov bolo analyzovaných na prítomnosť
CNM a A. phagocytophilum.
Výsledky: CNM bola prítomná v kliešťoch na všetkých sledovaných
lokalitách s celkovou prevalenciou 4,5% v rozpätí od 1.1% na lokalite
v severovýchodných Čechách do 22,1% v kliešťoch zozbieraných
v Rakúsku. Prítomnosť CNM tu bola zaznamenaná aj v larvách
z vegetácie, čo poukazuje na možný transovariálny prenos.
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Túto lokalitu sme vybrali na základe častého výskytu nešpecifického
horúčkovitého ochorenia u ľudí s anamnézou pricicaného kliešťa
a zvýšeným výskytom nešpecifických anti-ehrlichiových (antianaplazmových) protilátok aj u zdravej populácie. A. phagocytophilum
bola prítomná celkovo u 3,8% kliešťov v rozpätí od 1 do 6,9%. Najvyšší
výskyt bol opäť zaznamenaný na lokalite v Rakúsku. 3, 6 a 13, 3%
slezín hlodavcov bolo pozitívnych na prítomnosť CNM. Analýza
sekvencií nám potvrdila značnú vnútrodruhovú variabilitu
A .phagocytophilum a prítomnosť európskych variantov CNM.
Amplifikáciou konzervatívneho úseku 16SrRNA a následnou SSCP
analýzou sme boli schopní tieto dva druhy od seba jednoznačne odlíšiť.
Závery: CNM bežne cirkuluje v prírodných ohniskách strednej Európy,
a preto je potrebné po pricicaní kliešťa počítať s rizikom nakazenia
týmto patogénom. Špecificky ohrozenou skupinou sú najmä ľudia
s oslabenou imunitou.
Poďakovanie: Práca bola podporená projektom operačného programu
Výskum a vývoj financovaným ERDF (Vývoj diagnostických postupov
pre detekciu patogénov prenášaných kliešťami a postupov na prípravu
vakcín proti kliešťom, kód ITMS: 26240220044), VEGA 2/0055/11 a
APVV-0267-10.
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Kliešťa vykývať alebo vytočiť?
Peťko B., Bona M.
Parazitologický ústav SAV
V populárnej i odbornej literatúre, na internetových stránkach i v médiách sa stretávame
s článkami o kliešťoch a s radami, ako pricicaného kliešťa čo najlepšie vybrať. Medzi
nimi sú aj „osvedčené“ metódy vyskúšané dlhoročnou skúsenosťou, no nie vždy
správne. Medzi nevhodné metódy môžeme zaradiť kvapkanie oleja alebo natieranie
zavŕtaného kliešťa krémom. Kliešťovi sa týmto upchajú dýchacie otvory na bokoch
bruška a začne sa dusiť, snaží sa odlepiť a intenzívnejšie vpúšťa do rany sliny, čím sa
zvyšuje riziko infekcie. Ďalším mýtom je točenie kliešťa v smere či proti smeru
hodinových ručičiek. Ako ideálny spôsob sa ponúka mierne navlhčený vatový tampón,
ktorý sa priloží na zavŕtaného kliešťa a miernym krúživým pohybom sa kliešť uvoľní.
Ponúkajú sa aj rozličné pomôcky vo forme pinziet, háčikov, slučiek, ale aj špeciálnych
tekutín. Ku každej pomôcke je návod na použitie. Pri niektorých sa odporúča točiť
kliešťa v niekoľkých otočeniach, v iných naopak len kývať, alebo pootáčať len
do polkruhu a mierne ťahať.
Cieľom príspevku je kriticky zhodnotiť tieto metódy a pomocou mikroskopickej analýzy
hlavových koncov kliešťov vybratých z kože rôznymi metódami navrhnúť bezpečný
spôsob odstránenia kliešťa z tela.
V práci hodnotíme poškodenie hlavového konca (capitulum) 69 kliešťov (41 nýmf a 28
samičiek Ixodes ricinus) z rôznych zdrojov s údajom o spôsobe jeho vybratia. Takmer
všetky kliešte boli vybrané pomocou navlhčeného tampónu krúživým spôsobom na koži,
jedna samička bola vybraná pomocou klieštikov na kliešte so zatočením 2 a pol otočky.
Hlavičky kliešťov boli prezerané pod stereolupou a podľa poškodenia hlavičky
rozdelené do troch skupín. V prvej skupine boli kliešte s neporušeným hypostómom,
do druhej s čiastočne alebo úplne odlomeným hypostómom, tretiu skupinu tvorili kliešte
z odtrhnutou hlavičkou. Zo 41 nýmf bolo 7 (17,1%) bez poškodenia hlavičky, 33
(80,5%) malo hypostóm ulomený a 1 nymfa mala odtrhnutú hlavičku. Z 28 samičiek
bola len jedna bez poškodenia (3,6%), ostatných 27 malo hypostóm odlomený v rôznych
úrovniach, zväčša v polovičke jeho dĺžky. Z uvedenej analýzy vyplýva, že pri vytáčaní
(viac ako jednu otočku v ose kliešťa) alebo vykyvovaní zo strany na stranu, alebo
krúžením pod tampónom sa kliešť rýchle uvoľní z kože, no časť jeho hypostómu ostane
v koži. Kliešť sa „vylomí“. Odlomený hypostóm sa v koži opúzdri. Preto ako bezpečný
spôsob vybratia kliešťa, či už samičky alebo aj nymfy, je kliešťa uchopiť pinzetou
kolmo na kožu čo najbližšie za chytínovú hlavičku a striedavo pootáčať do jednej
a druhej strany, do polkruhu, a mierne ťahať. Podobne aj pri použití háčika kliešťa
podoberieme a striedavo pootáčame na jednu a druhú stranu a jemne ťaháme. Príčinou
je, že pri niekoľkých otáčkach v ose kliešťa sa relatívne dlhý a tenký hypostóm vnorený
do kože a naviac prilepený ukrúti.
Práca bola podporená projektom Operačného programu Výskum a vývoj financovaného
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ITMS: 26220220116).
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Malária v Slovenskej republike – história a súčasnosť
Grochová, D.1, Bukovinová, P.2, Jalili, N.3
1

Lekárska fakulta UK;
Klinika infekčnej a geografickej medicíny;
3
Mikrobiologický ústav LFUK a UNBA, Bratislava
2

SZO vyhlásila územie bývalého Československo za nemalarickú
oblasť až v roku 1963. Avšak do druhej polovice 20. storočia bola
malária na našom území vážnym zdravotníckym aj sociálnym
problémom.
Malária na Slovensku: Súčasnosť
Vďaka zmenám sociálno-politickej situácie na Slovensku po roku
1989 z parazitárnych importovaných nákaz je malária na prvom mieste.
Potenciálnych importérov malárie do SR môžeme rozdeliť do dvoch
skupín:
1- prvú skupinu predstavujú občania SR, ktorí údajne prekonali
maláriu počas pobytu v endemických územiach a boli na ňu aj
liečení resp. sa nakazili krátko pred vycestovaním do SR!
2- druhu skupinu tvoria obchodníci, imigranti, študenti atď.
z endemických oblastí malárie.
Na Slovensku maláriu poznáme ako importovanú parazitárnu infekciu.
Vzhľadom na zmeny klímy sa malária môže opäť dostať do bývalých
malarických území, kde sa vyskytujú vektory malárie, t.j. komáre rodu
Anopheles. Preto by sme mali na túto možnosť byť pripravení a rýchlo
konať!
Poďakovanie: Práca bola čiastočne podporená grantom VEGA č.
2/7186/27 a grantom Ministerstva zdravotníctva SR č. 2007/35-UK-20.
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Bude raz malária eradikovaná?
Gécz J¹, Dudová Z², Jalili N³
¹Oddelenie uregntného príjmu DFNsP Bratislava-Kramáre;
²Lekárska fakulta UK, Bratislava;
³Mikrobiologický ústav LFUK a UNBA, Bratislava
Malária trápi ľudstvo už najmenej 10 tisíc rokov. Tisíce rokov
malária zabíjala bez vidiny istej pomoci chorým. Za posledných sto
rokov však boj s maláriou nadobudol obrovské rozmery. Disponujeme
množstvom účinných liekov proti malárii, mnohé farmaceutické
spoločnosti pracujú na vývoji účinnej vakcíny, sme snáď aj o niečo
múdrejší v prevencii vzniku nákazy. Môžeme však aj napriek pokrokom
v oblasti boja proti malárii hovoriť, alebo čo i len premýšľať o jej
eradikácii?
Cesta k eradikácii je z pohľadu optimistu pri troche fantázie istotne
možná, avšak realista (možno aj optimista zároveň) by povedal: „Nie,
nemožné!“.
V súčasnosti by sme sa mali zamerať skôr na pomoc
ľudom v endemických oblastiach, zabezpečiť celoplošnú dostupnosť
liekov proti malárii, očkovať najmä deti aspoň semiúčinnými vakcínami
a dbať na prevenciu vzniku malárie. K eradikácii vedie ešte veľmi dlhá
cesta, ak vôbec. S istotou možno povedať, že nik z nás, čo sme teraz
na tomto svete sa jej nedožije a milióny z nás ešte dovtedy malária zloží
na kolená.
Poďakovanie: Práca bola čiastočne podporená grantom VEGA č.
2/7186/27 a grantom Ministerstva zdravotníctva SR č. 2007/35-UK-20.
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Novinky v koinfekcii malárie a HIV
Staneková D.1, Truska P.2, Bukovinová P.3, Jalili N.4
1- NRL pre Prevenciu HIV/AIDS
2- Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto
3- Klinika infektológie a geografickej medicíny LFUK a UNB,
Bratislava
4- Mikrobiologický ústav LFUK a UNBA, Bratislava
Malária, infekcia HIV predstavujú spolu s tuberkulózou
najvážnejšie zdravotné problémy v súčasnosti. Obidve infekcie (HIV aj
malária) sú chorobami vysoko zraniteľnej, chudobnej časti obyvateľstva
a chudobu ešte aj potencujú. Ročne zomiera na koinfekciu HIV a
malárie cca 3 mil. ľudí zväčša v rozvojových krajinách, najmä
v subsaharskej Afrike. V tejto oblasti, kde prevalencia infekcie HIV je
takmer 30%, sa 1/4 - 1/3 prípadov klinicky manifestnej malárie
u dospelých pripisuje koinfekcii s HIV. Kým infekcia HIV sa šíri najmä
vo väčších mestách, malária dominuje skôr vo vidieckych oblastiach.
Hoci sa na Slovensku infekcia HIV do konca r. 2011 potvrdila u 389
občanov Slovenska a 117 cudzincov, koinfekcia s maláriou zatiaľ v SR
nebola evidovaná.
Genetická analýza naznačuje, že podobne ako vírus HIV aj
P. falciparum sa mohlo preniesť na človeka zo šimpanzov
pred cca 10.000 rokmi, pričom obidva parazity sa odčlenili
od vzájomného predka cca pred 5-7 mil. rokmi. Malária nie je typicky
oportúnnou infekciou pri infekcii HIV a ich vzájomný vzťah nie je
jednoznačný. Malária zvyšuje vírusovú záťaž počas asymptomatickej
parazitémie, znižuje počty CD4 lymfocytov a urýchľuje progresiu
infekcie HIV. Avšak väčšina štúdií nepotvrdila zvýšenú parazitémiu
u HIV-pozitívnych pacientov , ktorí v štádiu AIDS vykazujú v dôsledku
imunosupresie signifikantne nižšie titre protilátok voči antigénu
P. falciparum. Zvýšenie parazitémie a tým aj rizika malárie vzrastá
so znížením počtu CD4 lymfocytov, pričom akútne malarické epizódy
dočasne zvyšujú replikáciu vírusu, urýchľujú progresiu choroby
a prispievajú k prenosu HIV.
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Malária býva významnou príčinou anémie, čo vedie často k potrebe
transfúzie krvi a tým k zvýšeniu rizika prenosu infekcie HIV. Navyše
diagnostiku infekcie HIV a malárie komplikuje možnosť vzniku falošne
pozitívnych výsledkov v dôsledku vzniku skrížených reakcii
pri koinfekcií.
Počas gravidity bola pri koinfekcii pozorovaná zvýšená periférna a
placentárna parazitémia ako aj denzita parazitov a častejší výskyt
anémií, čo viedlo k zhoršeniu priebehu malárie a tým aj častejšieho
prenosu malárie a infekcie HIV z matky na dieťa často aj v dôsledku
ruptúry placenty. Malária v tehotenstve je spojená s vysokým rizikom
anémie u žien, nižnou pôrodnou hmotnosťou novorodenca ako aj
častejšími predčasnými pôrodmi. Predpokladá sa u HIV-infikovanej
tehotnej ženy
dochádza v dôsledku imunodeficitu k poruche
v chemokínovom a cytokínovom profile, čo vedie k zníženiu imunitnej
odpovedi a zvýšeniu denzity parazitov a vírusovej záťaže, a tým
k zvýšeniu rizika prenosu vírusu z matky na dieťa.
V doteraz realizovaných štúdiách sa zistilo, že liečba malárie
na báze artemisinínových preparátov a sulfadoxine-pyrimethamine, je
menej efektívna u HIV infikovaných než u HIV-negatívnych pacientov
a naviac u HIV infikovaných dochádza k častejším reinfekciám
tropickej malárie. Daný fakt súvisí aj s liekovými interakciami, napr.
kombinovaná antiretrovírusová liečba (cART) zahŕňajúca inhibítor
proteázy pri liečbe antimalarikami vedie k zvýšeniu ich toxicity.
U pacientov liečených NNRTI (nevirapine, efavirenz) dochádza
k liekovej interakcii s antimalarikami (artemether, lumefantrine),
redukujúcej ich koncentráciu v krvi, čo v konečnom dôsledku vedie
k zlyhaniu terapie.
Koinfekcia HIV a malárie v súčasnosti zvýrazňuje potrebu lepšie
integrovať preventívne opatrenia a zdravotnú starostlivosť pre obidve
infekcie. Odporúčania pre liečbu koinfekcie HIV a malárie vrátane
interakcií antimalarík a cART sú preto neustále aktualizované
s ohľadom na výsledky klinických štúdií infekcie HIV, ako aj vzniku
rezistencie HIV na antiretrovírusové liečivá a antimalariká
v postihnutých oblastiach, predovšetkým v subsaharskej Afrike.
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Sledovanie
výskytu
vybraných
oportúnnych
patogénov
(mikrosporídií a kryptosporídií) u imunodeficientých pacientov
Halánová M.1, Čisláková L.1, Kalinová Z.1, Valenčáková A2., Halán
M.3, Goldová M.3, Hurníková Z.3,Jarčuška P.4, Juriš P.1
1
UPJŠ LF, Ústav verejného zdravotnictva, Šrobárova 2, 041 80 Košice
2
UVLF, Katedra biológie a genetiky, Komenského 73, 041 81 Košice
3
UVLF, Katedra parazitológie a epizootológie, Komenského 73, 041 81
Košice
4
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Rastislavova 43, 041 90
Košice
Cieľ práce: V ostatnom období sa v humánnej populácii čoraz častejšie
vyskytujú poruchy imunitného systému, ktoré so sebou ako dôsledok
prinášajú infekcie vyvolané oportúnnymi mikroorganizmami,
medzi ktoré patria aj pôvodcovia mikrosporidiózy a kryptosporidiózy.
Cieľom práce bolo preto detegovať ich výskyt v skupine ľudí s rôznym
stupňom imunodeficencie.
Súbor a metodika: Vyšetrili sme spolu 244 osôb, ktoré sme rozdelili
do 4 skupín, pričom prvé dve reprezentovali imunodeficientných
pacientov (pacientov s HIV infekciou/AIDS a pravidelne
hemodialyzovaných pacientov) a ďalšie dve reprezentovali kontrolné
skupiny. Do kontrolnej skupiny I. boli zaradené zdravé osoby, ktoré sa
zúčastnili pravidelnej preventívnej prehliadky a neudávali žiadny
z príznakov, ktorý by poukazoval na možné infekcie. Ako osobitnú
kontrolnú skupinu II. sme zvolili rómsku detskú populáciu – zdravé deti
z minoritnej skupiny obyvateľstva, žijúce v sociálne slabších
podmienkach, v ktorých sa dlhodobo zaznamenáva vyšší výskyt
sledovaných oportúnnych patogénov.
Každému pacientovi bola vyšetrená stolica za účelom detekcie
mikrosporídií Enterocytozoon bieneusi a Encephalitozoon intestinalis
metódou nepriamej imunofluorescencie za použitia špecifických
monoklonálnych protilátok anti-E. bieneusi a anti-E. intestinalis.
Vzorky stolice boli použité zároveň aj na detegovanie Cryptosporidium
spp. priamou ELISA metódou.
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Výsledky: Z celkového počtu 17 vyšetrených vzoriek v skupine
pacientov s HIV infekciou/AIDS boli na prítomnosť E. intestinalis
pozitívne 3 (17.6%), E. bieneusi 4 (23.5%) a Cryptosporidium spp. 4
(23.5%). Zo 74 vyšetrených vzoriek pravidelne hemodialyzovaných
pacientov bolo na E. intestinalis pozitívnych 27 (36.5%), E. bieneusi 9
(12.2%) a Cryptosporidium spp. 1 (1.35%). Zo 70 vyšetrených zdravých
osôb boli na prítomnosť E. intestinalis pozitívni 3 (4.3%), E. bieneusi 4
(5.7%) a Cryptosporidium spp. 1 (2.8%). Z 83 vyšetrených rómskych
detí bolo na prítomnosť E. intestinalis pozitívnych 27 (32.5%),
E. bieneusi 26 (31.3%) a Cryptosporidium spp. 36 (43.4%).
Záver: Aj na základe nami dosiahnutých výsledkov môžeme
konštatovať, že riziko vzniku sledovaných oportúnnych infekcií,
konkrétne mikrosporidiózy vyvolanej druhmi E. intestinalis a
E. bieneusi a kryptosporidiózy je vyššie v skupine imunodeficientných
pacientov v porovnaní so zdravou populáciou, ale nižšie, prípadne
rovnaké v porovnaní so skupinou rómskych detí žijúcich
v nevyhovujúcich podmienkach. Riziko vzniku spomínaných infekcií je
u rómskych detí oveľa vyššie jednak v dôsledku samotného charakteru
sledovaných ochorení a cestami prenosu (aj mikrosporidióza aj
kryptosporidióza sú radené medzi ochorenia prenosné fekálno-orálnou
cestou prejavujúce sa hnačkami), ale i charakterom a kvalitou bývania.
Práca vznikla v rámci projektu CEMIO – ITMS: 26220120058. (50%)
a VEGA MŠ SR č. 1/0390/12 a 1/0831/12.
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prenatálnej

Botek R., Vašková S., Melicháčová V., Gašpar E.
Laboratória Piešťany, s.r.o.
Infekcia spôsobená Toxoplasma gondii u imunokompetentných jedincov
prebieha vo väčšine prípadov inaparentne a preto často ostáva neodhalená.
V iniciálnej fáze infekcie sú tachyzoity schopné prekračovať biologické bariéry
a diseminovať do tkanív. Bradyzoity sa organizujú do biologicky inaktívnych
tkanivových cýst s indukciou protektívnej imunitej odpovede. Schopnosť
preniknúť cez placentárnu bariéru a infikovať plod majú len tachyzoity
a primárna infekcia môže viesť k abortu a/alebo rôznemu stupňu poškodenia
plodu – preto je význam precíznej diagnostiky prenatálne akvirovanej
toxoplazmózy mimoriadne dôležitý. Skríningové vyšetrenie toxoplaumózy je
v SR definované zákonom č. 577/2004 Z.z. a diagnostika odborným
usmernením MZ SR (Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,
Čiastka 52 - 2006 Ročník 54). Cieľom skríningového vyšetrenia toxoplazmózy
v gravidite je vyselektovanie séronegatívnych žien, ktoré nie sú chránené
pred infekciou. Western blot sa v literatúre využíva hlavne na porovnanie
profilu IgG protilátok matky a dieťaťa pri podozrení na kongenitálnu
toxoplazmózu. V našom laboratóriu špecifikujeme izolovaný a/alebo nízky až
hraničný nález IgM protilátok, nejasný nález IgG protilátok, prípadne
objasňujeme negatívny nález IgG pri anamnestickej pozitivite imunoblotom
(recmoLine Toxoplasma, ALL DIAG, France) obsahujúcim rekombinantné
imunodominantné antigény tachyzoitov aj bradyzoitov.
Materiál a metódy: V období od augusta 2010 do augusta 2012 sme z 2954
skríningových vyšetrení 2504 gravidných žien zaznamenali pozitivitu IgM v 47
prípadoch a sporný nález IgG (nízke hodnoty, a/alebo nález nekorešpondujúci
s anamnestickými nálezmi) v 60 rípadoch. Špecifitu IgM sme imunoblotom
potvrdili u 11 (23%) a špecifitu IgG u 47 (78%) gravidných. Nízkoavidné IgG
sme zaznamenali u 4 žien s pozitivitou IgM aj IgG. NFT vo všetkých prípadoch
korešpondoval s aviditou.
Záver: Imunoblot slúži len na špecifikáciu detegovaných protilátok –
na určenie aktuálneho statusu infekcie je nevyhnutné doplniť aviditu IgG
a RVK alebo NFT.
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Toxokaróza v podmienkach urbánneho prostredia
Ondriska F., Mačuhová K., Melicherová J., Reiterová K., Valentová D.,
Beladičová V., Halgoš J.
1

HPL spol. s r.o. odd. parazitológie, Bratislava
PRIF UK Bratislava, Katedra ekológie, Bratislava
3
Parazitologický ústav SAV, Košice
4
Štátny veterinárny a potravinový ústav, Bratislava
2

Úvod: Larválna toxokaróza je závažné ochorenie spôsobené larvami škrkavky
psej Toxocara canis a škrkavky mačacej Toxocara cati.
Cieľ: Zistenie komplexného stavu prevalencie toxokarózy v Bratislave
a menších mestách pri Bratislave (Malacky, Pezinok, Stupava, ďalej menšie
mestá).
Súbor a metódy: V rokoch 2006 – 2011 sme vyšetrili vzorky piesku zo 121
detských pieskovísk: 63 z Bratislavy (Devínska Nová Ves – 33, Lamač – 19,
Staré Mesto – 11) a 58 pieskovísk v mestách pri Bratislave (Malacky – 23,
Pezinok – 21, Stupava – 14). Vzorky piesku sme vyšetrovali metódou podľa
Červovej (1986). Vajíčka Toxocara spp. sme zisťovali vo vzorkách trusu 209
mačiek (114 z Bratislavy, 149 z menších miest) a 1436 psov (621
z Bratislavy, 815 z menších miest mikroskopicky po koncentrácii v ZnSO4
(Tolarová et al. 1986). Séroprevalenciu toxokarózy v zdravej populácii sme
sledovali u 364 tehotných žien (228 z Bratislavy a 136 z menších miest) testom
ELISA.
Výsledky: V Bratislave bolo vajíčkami škrkaviek kontaminovaných 27 %
pieskovísk, najviac v Devínskej Novej Vsi (36,4 %, P<0,05). V mestách
pri Bratislave sme vajíčka Toxocara spp. zaznamenali len v dvoch
pieskoviskách v Pezinku a v dvoch v Stupave. V Malackách sme trus ani
vajíčka škrkaviek v detských pieskoviskách nezistili. Vajíčka T. canis sme
diagnostikovali v 16,5 % psov, T. cati v 20,6 % mačiek. Psy boli častejšie
infikované v mestách pri Bratislave (χ2 = 10,88 pre P≤ 0,001). Významný
rozdiel v prevalencii T. cati v mačkách v Bratislave a menších mestách sme
nepotvrdili (P≤ 0,05). Z 364 tehotných žien sme protilátky proti Toxocara spp.
zistili u 32 žien (8,4 %). Rozdiel v séroprevalencii žien z Bratislavy (7,1 %) a
z miest pri Bratislave (11,0 %) nebol štatisticky významný (χ2 = 1,6, P≤0,05).
Záver: Identifikácia enviromentálnych rizikových faktorov je kritická
pre prevenciu toxokarózy. Výsledky komplexnej štúdie dokumentujú
pretrvávajúce nedostatky v budovaní, implementácii a dôslednejšej kontrole
preventívnych opatrení tohto ochorenia.
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Autovakcíny v liečbe chronických infekcií urogenitálneho systému
Czirfuszová M.1 , Bertaová G.1, Ulrich J.2, Mikloši M.3, Cupaník V4.,
Abaffyová Z.5
1
HPL spol. s r.o., Bratislava, prevádzka Komárno
2
Gynekologická ambulancia, Štúrovo
3
Urologická ambulancia, Bratislava
4
Gynekologická ambulancia, Bratislava
5
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava
Autori prezentujú výsledky liečby pacientov s diagnózou N30.9
chronická cystitída a N76.1 subakútna a chronická vaginitída
perorálnymi autovakcínami. V prvom roku liečby, od decembra 2010
do konca roku 2011, bolo liečených 54 pacientov s uvedenými
diagnózami. Z nich bolo liečených 17 pre chronickú infekciu dolných
močových ciest a 36 pre chronickú vaginitídu. Všetci užívali perorálnu
autovakcínu v liekovej forme kvapky v riedení 1:10 až
1:10000 dávkovanú podľa hyposenzibilizačnej schémy. U štyroch
pacientov bolo potrebné pokračovať imunizačnou formou dávkovania.
Pri diagnóze N30.9 sme pripravili najviac autovakcín s obsahom
antigénneho komplexu Escherichia coli v koncentrácii 6x108 cfu/ml
a pri diagnóze N76.1 boli v prevahe autovakcíny s obsahom
antigénneho komplexu Candida albicans v koncentrácii 1x108 cfu/ml.
Trvalý ústup klinických príznakov a negatívny kultivačný nález sme
dosiahli u 58,82% pacientov s chronickou cystitídou a u 68,74 %
pacientov so subakútnou a chronickou vaginitídou. U ostatných
pacientov bolo výrazné zníženie počtu recidív infekcie. V skupine
pacientov s diagnózou N30.9 sme nezaznamenali neúspešnú liečbu.
V prípade pacientov s diagnózou N76.1 bola liečba hodnotená ako
neúspešná u 15,63% pacientov. Pri hodnotení úspešnosti liečby sme
akceptovali stanovisko
urológov, gynekológov a imunológov
a vyhodnocovali sme výsledky kultivačných nálezov pacientov počas
liečby a po liečbe autovakcínou. Výsledky potvrdzujú skutočnosť, že
autovakcíny majú svoje miesto v liečbe chronických urogenitálnych
infekcií. Ich širšie použitie prispieva k zníženiu spotreby antibiotík
u pacientov s chronickými a recidivujúcimi infekciami.
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Zmeny v terapii a diagnostike chronickej hepatitídy C.
Kollárová K., Hučková D., Kováč Ľ., Miková E.
HPL spol. s r.o.
Cieľom prednášky je zhrnúť základné zmeny v terapii a algoritme
pre diagnostiku chronickej hepatitídy C po zavedení dvoch nových
antivírusových látok (bocepreviru a telapreviru) do manažmentu tohto
ochorenia.
Vírusová hepatitída typu C prechádza približne u 70 – 85 %
pacientov do chronicity, s rizikom vzniku cirhózy pečene (cca u 20 %
neliečených pacientov) a hepatocelulárneho karcinómu. Na štandardnú
terapiu sa doteraz používala dvojkombinácia liečiv – pegylovaný
interferón a ribavirín. Pri HCV genotypoch 1, 4, 5 a 6 trvala liečba
obyčajne 48 týždňov a pri genotype 2 a 3 24 týždňov. Trvalá
virologická odpoveď (SVR) sa u pacientov s genotypom 1 dosahovala
približne v 40 – 50 % prípadov, u pacientov s genotypom 2 a 3 bola
úspešnosť terapie až okolo 80 %.
Doterajšie štúdie potvrdili účinnosť inhibítorov serínovej proteázy
NS3/4A (bocepreviru a telapreviru) na inhibíciu replikácie HCV
genotypu 1, čím sa zvýšilo percento pacientov so SVR po prvej, resp.
opakovanej terapii. To viedlo k úprave štandardného diagnostického
a terapeutického postupu pre manažment liečby chronickej hepatitídy C
trojkombináciou: boceprevir-pegylovaný interferón α-ribavirín; resp.
telaprevir-pegylovaný interferón α-ribavirín pre pacientov infikovaných
HCV genotypom 1. Monoterapia inhibítormi proteáz sa neodporúča
pre rýchly vznik rezistentných mutantov. Taktiež by sa zatiaľ boceprevir
ani telaprevir nemali používať na liečbu pacientov s HCV genotypom 2
resp. 3, hoci niektoré štúdie poukazujú na možnú účinnosť týchto látok i
voči genotypu 2 a u bocepreviru pravdepodobne aj voči genotypu 3.
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Cytomegalovírus – premorenosť žien vo fertilnom veku
v okresoch Južného Slovenska
Fekete V. Procházková O.
HPL spol. s r.o. Bratislava, prevádzka Komárno
Cytomegalovírus (CMV) z podčeľade Betaherpesvirinae spôsobuje
väčšinou mierne infekcie a následne celoživotnú latentnú infekciu
s prítomnosťou v bunkách hostiteľa. Teratogénne schopnosti vírusu
predstavujú vysoké riziko poškodenia plodu v prípade primoinfekcie
matky vo včasnom štádiu tehotenstva.
Prenatálna CMV infekcia sa vyskytuje v priemere u 0,2-2,5%
živonarodených detí. Symptomatická kongenitálna infekcia sa prejaví
u 10% novorodencov matiek ktoré počas gravidity prekonali CMV
infekciu ako žltačka, pneumónia, petechie, sepsa, rôzne vývojové chyby
a ťažké poškodenie CNS. U 5-15% detí asymptomatických pri narodení
sa prejavia neskoré následky infekcie v podobe zaostávania vo vývine,
zníženými mentálnymi schopnosťami a hluchotou.
Literárne údaje z posledných rokov poukazujú v ekonomicky
vyspelých krajinách na pokles CMV séropozitivity u žien (aj celej
populácie) vo fertilnom veku. Upozorňujú tak na zvýšené riziko CMV
infekcie počas tehotenstva a kladú dôraz na potrebu sledovania CMV
statusu žien pred otehotnením a počas tehotenstva. Cieľom našej práce
bolo sledovanie vekovej závislosti CMV premorenosti žien v okresoch
Južného Slovenska a potvrdiť alebo vyvrátiť trend pozorovaný
v ekonomicky vyspelých krajinách.
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Kazuistika kĺbnej formy lymskej boreliózy u pacienta bez erytému
Mattová E.11, Schréter I.1, Zákutná Ľ.2, Peťko B.3
1 - Klinika infektológie a cestovnej medicíny, UNLP, Košice
2 - Ústav verejného zdravotníctva, LF UPJŠ, Košice
3 - Parazitologický ústav SAV, Košice
Cieľom práce je poukázať na epizódu 58 ročného muža s kĺbnou formou
lymskej boreliózy (LB) bez erythema migrans (EM) s následnou
postterapeutickou tvorbou Bakerovej cysty v zákolennej jame.
Pacient prijatý 14.11.2011 na kliniku infektológie a cestovnej medicíny
v Košiciach pre bolesti ľavého kolena po 30 dňovej liečbe TTC v auguste 2011
s potvrdenou séropozitivitou antiboreliových protilátok IgM a IgG.
V anamnéze udáva opakované pricicanie kliešťa, naposledy v oblasti ľavého
lakťa v máji 2011 s absenciou erytému. Po dvoch mesiacoch prítomné artralgie
ľavej hornej končatiny a mäkkých častí ľavého kolenného kĺbu s miernymi
opuchmi oboch predkolení. Sérologické vyšetrenie dokumentuje prítomnosť
IgM aj IgG protilátok. Od polovice augusta 2011 začatá perorálna antibiotická
liečba tetracyklínom v dávke 300 mg á 24 hodín po dobu jedného mesiaca.
V októbri 2011 pri kontrolnom sérologickom vyšetrení IgM negatívne a IgG
pozitívne so stúpajúcou tendenciou a s gradujúcimi bolesťami chrupaviek
ľavého kolena po obvode kosti predkolenia (píšťaly). Pacient preto akútne
hospitalizovaný na KICM v Košiciach. Vo vstupnom laboratórnom skríningu
až na miernu hypoproteinémiu bez výraznejšej patológie. Perhospitalizačne
zrealizované ortopedické vyšetrenie so záverom vertebrogénny algický
syndróm Th a C chrbtice, susp. coxartrosis a gonartrosis bilat., tiež susp.
synovitída v dif. diagnostike možná LB. Vzhľadom na opuchy DK doplnenené
nefrologické a kardiologické vyšetrenie s negatívnym nálezom. Neurologický
nález bez známok patológie.
Počas trojtýždňovej terapie cefalosporínmi 3 generácie parenterálne dochádza k
ústupu klinických ťažkostí a k zlepšeniu stavu pacienta. Po pol roku opäť
prítomné opuchy mäkkých častí ľavého kolena a opuchy oboch DK.
Angiologický nález v medziach normy. Následne v polovici júla 2012
realizované kontrolné ortopedické vyšetrenie, kde bola zistená Bakerova cysta
v oblasti ľavej zákolennej jamy.
Záver: Predložená kazuistika je príkladom priebehu artritickej formy LB bez
prítomnosti I. štádia (erythema migrans) a zároveň dokumentuje postupné
postterapeutické rozvinutie Bakerovej cysty.
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Gramnegatívne nefermentujúce paličky vo FNsP Nové Zámky
diagnostikované súpravou NEFERMtest 24
Rogozánová K., Mikovičová A.
Ústav klinickej mkrobiológie, Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Cieľ: Cieľom práce bolo sledovanie počtu záchytov gramnegatívnych
nefermentujúcich paličiek vo FNsP Nové Zámky za rok 2011. Sledovali sme
výskyt jednotlivých rodov Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas,
Alcaligenes, Burkholderia zo skupiny nefermentujúcich baktérií, ako aj počet
jednotlivých druhov a ich výskyt v klinickom materiály, ako moče, kanyly
a katétre.
Úvod: Gramnegatívne nefermentujúce paličky sa vyskytujú všade v našom
prostredí. Sú oportúnnymi patogénmi, čo znamená, že sú schopné vyvolať
ochorenie, len vtedy, ak sú prirodzené obranné mechanizmy organizmus
a imunitný systém narušené. Gramnegatívne nefermentujúce paličky
predstavujú v súčasnej dobe závažný zdravotnícky problém. Výskyt
podmienene patogénnych druhov baktérií v prostredí nemocníc priamo súvisí aj
s problematikou nozokomiálnych infekcií, komplikujúcich základné ochorenie
pacientov. Spôsobujú širokú paletu infekcií, vrátane smrteľných. Rizikovými
faktormi vzniku infekcie sú umeľá pľúcna ventilácia, hospitalizácia
na oddeleniach ako JIS a taktiež zavedenie cudzích telies do organizmu
(kanyly, katétre, stimulátory, endoprotézy).
Súbor a metodika: Vykultivované izoláty gramnegatívnych nefermentujúcich
paličiek sme identifikovali súpravou NEFERMtest24, ktorého nevyhnutným
dodatkom je cytochrómoxidázový test.
Výsledky: Z celkového počtu izolátov 793 sme zachytili v roku 2011 548
druhov z rodu Pseudomonas, čo predstavuje až 69,1%, z rodu Acinetobacter to
bolo 172, čo predstavuje 21,7 %, Stenotrophomonas 43 (5,4 %), Burkholderia
23 (2,9 %) a Alcaligenes 7 (0,9%). Ďalej sme sledovali výskyt jednotlivých
druhov v rámci každého rodu. Z rodu Pseudomonas bol najčastejšie
zachyteným druhom Pseudomonas aeruginosa s počtom 466 (85,1%)
z celkového počtu izolátov 548. U Acinetobacter sa najčastejším povôdcom
infekcie ukázal Acinetobacter haemolyticus s počtom 117 (68%) z celkového
počtu druhov 172, podobne to bolo aj s výskytom daných druhov v klinickom
materiály. Taktiež sme sledovali nárast rezistencie Pseudomonas aeruginosa
a Acinetobacter haemolyticus na karbapenémy.
Záver: Výskyt gramnegatívnych nefermentujúcich paličiek a ich narastajúca
rezistencia na karbapenémy je problém, ktorý je asociovaný aj so zvýšenou
spotrebou antibiotík. Klinická infekcia takýmito organizmami predstavuje
závažné terapeutické komplikácie.
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Laboratórna diagnostika pľúcnej aspergilózy
Gašpar, M., Pőczová, M., Lisalová, M., Sládeková, M
HPL spol. s r.o., Bratislava, oddelenie mykológie, prevádzka Devínska
Nová Ves,
Invazívna pľúcna aspergilóza je rýchlo progredujúca, často
fatálna infekcia, vyskytujúca sa najmä u neutropenických pacientov.
Invazívna pľúcna aspergilóza je asociovaná so signifikantnou
mortalitou, ktorá podľa rôznych zdrojov predstavuje 30-95%. Cieľom
tejto práce je poukázať na aktuálnosť tejto problematiky a narastajúci
význam metód mykologickej nepriamej diagnostiky (sérológie)
pri diagnostike tohto závažného ochorenia.
Do
prezentácie
sú
zahrnuté
výsledky
kultivačných
a sérologických analýz vzoriek z bronchoalveolárnych laváží (BAL)
a sér pacientov z Bratislavy a okolia v období rokov 2009 až 2011.
Vzorky boli spracovávané podľa štandardných pracovných postupov.
Počas rokov 2009 až 2011 sme zaznamenali zvýšenie počtu
vzoriek zaslaných na mykologické kultivačné, ale najmä sérologické
analýzy. Pozitívny nález aspergilov v rámci kultivačných analýz BAL sa
pohybuje v rozmedzí 2,3-3,6%. Medzi druhy, ktoré sa najčastejšie
izolujú v súvislosti s aspergilovou infekciou patria Aspergillus
fumigatus, Aspergillus skupina flavus a Aspergillus skupina niger.
V rámci mykologickej sérológie sa pozitivita galaktomanánu v BAL
pohybuje v rozmedzí 22,5-31,8%, čo je percentuálne viac pozitívnych
nálezov oproti kultivačnej analýze.
Pri podozrení na invazívnu pľúcnu aspergilózu je potrebné
kombinovať viac vyšetrovacích metód. Stanovenie hodnoty
galaktomanánu v BAL, kultivačná analýza a súčasne monitorovanie
hodnôt galaktomanánu v sére môže pomôcť vysloviť podozrenie na túto
diagnózu z pohľadu mikrobiológa a zároveň môže slúžiť ako nástroj
na sledovanie efektu antimykotickej terapie. Vždy je však potrebné
zohľadniť možnosť falošnej pozitivity, či negativity.
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Lymská borelióza a protilátky proti B. burgdorferi u pacientov
po poštípaní kliešťom
S. Bazovská1, J. Ďurovská 2, V.Výrosteková1, J. Pancák2
Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave
2
I. neurologická klinika LF a FN v Bratislave

1

Úvod: Poštípanie kliešťom je jedným z dôvodov, prečo pacienti
navštívia ambulanciu pre vyšetrovanie lymskej boreliózy. Prenos tejto
nákazy je ovplyvnený viacerými faktormi, ako množstvom
a vlastnosťami borélií, ktoré sa nachádzajú v kliešťoch, doba prisatia
kliešťov, individuálna vnímavosť k infekcii a pod. Cieľom našej práce
bolo vyhodnotiť výskyt protilátok proti B. burgdorferi u pacientov
po poštípaní kliešťom.
Materiál a metódy: U 92 pacientov, ktorí navštívilo ambulanciu
po poštípaní kliešťom sme sledovali protilátky IgG a IgM proti B.
burgdoreferi IF testom, resp. ELISA pri vstupnom vyšetrení, resp.
v odstupe 3 – 5 týždňov.
Výsledky: V mieste vpichu sa u 8,3 % pacientov pozorovali mierne
lokálne reakcie, svrbenie a začervenanie, ktoré nepretrvávalo viac ako 3
dni. Dobu prisatia kliešťov sa nám väčšinou nepodarilo určiť. Protilátky
pri vstupnom vyšetrení malo 7 pacientov, sérokonverzia sa pozorovala
u 4 pacientov. Erythema migrans sa nezaznamenala ani u jedného
pacienta.
Diskusia a závery: Riziko vzniku lymskej boreliózy závisí od dĺžky
prisatia kliešťa, riziko sa zvyšuje po prisatí viac ako 24 hodín. Preto ich
včasné odstránenie je zrejme hlavným faktorom, ktorý redukuje vznik
ochorenia ako aj lokálne reakcie. Tieto alergické reakcie sú reakciou na
sekrét kliešťov, ktorý obsahuje komplex aktívnych zložiek, hlavne
proteínov. Podľa výsledkov vyšetrenia kliešťov v oblasti Západného
Slovenska na prítomnosť B. burgdorferi s.l., asi 30% je infikovaných,
najčastejšie sa vyskytuje B. valaisiana, potom B. garinii, B. aftzelii,
podstatne menej ostatné druhy, ale nie je známe v akej miere ide
a patogénne genotypy. Výskyt asymtomatických infekcii, na ktorých
poukázalo vyšetrovanie darcov krvi, ako aj vyšetrovanie našich
pacientov, poukazuje na nízke riziko vzniku ochorenia po poštípaní
kliešťom, čo je aj v súlade s pozorovaniami autorov v Holandsku a
vo Švajčiarsku.
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Sezónna dynamika kliešťov a prevalencia patogénov v mestských
ohniskách Bratislavy
Selyemová, D.1, Tarageľová, V.1, Ondrisková, E.2, Chvostáč, M.3,
Vaculová, T.3, Derdáková, M.1,4
1

Ústav zoológie, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9,
Bratislava,
2
Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava.
3
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
4
Parazitologický ústav, Slovenská akadémia vied, Hlinkova 3, Košice,
Úvod a ciele:: Vplyvom klimatických zmien a ľudskej činnosti sa
kliešte postupne dostávajú nielen do severnejších oblastí, ale dostávajú
sa z lesov aj do miest. Výskum sme sústredili na mestské parky
hlavného mesta, ktoré sú pre ľudí rekreačne atraktívne. V súvislosti
s výskumom kliešťov priamo v Bratislave sme sa zamerali aj na nimi
prenášané patogény. Okrem borélií (lymská borelióza) to boli aj
baktérie
čeľade
Anaplasmataceae,
konkrétne
Anaplasma
phagocytophilum (HGA) a Candidatus Neoehrlichia mikurensis
(intracelulárny patogén endotelových buniek).
Súbor a metodika: Zbery kliešťov sme robili v mesiacoch marec november 2011. Sústredili sme sa na tri lesoparky v širšom centre
Bratislavy: areál SAV (1), Horský park (2) a Železnú studničku (3).
Všetky lokality majú charakter listnatého lesa. Kliešte z vegetácie sme
zbierali metódou vlajkovania. Vyšetrené boli na prítomnosť
B. burgdorferi (s.l.), A. phagocytophilum a Candidatus N. mikurensis.
Výsledky: Spolu sme zozbierali 701 kliešťov. Na lokalite 1 sme
zozbierali 441 kliešťov, pričom najpočetnejšie boli nymfy (n = 410).
Na lokalite 2 bolo zozbieraných 114 kliešťov, najpočetnejšie boli nymfy
(n = 49). Na 3. lokalite bolo spolu nazbieraných 146 kliešťov, pričom
prevažovali samce (n = 60). Kliešte boli najpočetnejšie v jarných
mesiacoch apríl a máj, pričom sme zaznamenali prevahu nýmf
nad imágami. Početnosť nýmf sa zvýšila aj v mesiaci júl (lokalita 1)
a v nasledujúcich mesiacoch sme pozorovali pokles počtu nýmf aj
dospelých štádií.
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Vo vzorkách z kliešťov z každej lokality sme zisťovali prevalenciu
patogénov. Celková prevalencia borélií bola 15,5%, pričom
dominantnými druhmi boli Borrelia garinii a Borrelia valaisiana.
Potvrdili sme tak existenciu cirkulácie borélií v meste, kde významnú
úlohu zohrávajú aj vtáky ako rezervoáre týchto dominantných druhov.
Prevalencia A. phagocytophilum bola 5,8%. Vo vzorkách bola
detekovaná aj Candidatus N. mikurensis (prevalencia bola nižšia ako
1%).
Záver: Parky a lesoparky sú vhodným biotopom pre výskyt kliešťov
vďaka dostatku zelene a zdroju potravy (vhodní hostitelia). S tým úzko
súvisí aj riziko zvýšeného výskytu kliešťami prenášaných ochorení.
Poďakovanie: Práca bola podporená projektom operačného programu
Výskum a vývoj financovaným ERDF (Vývoj diagnostických postupov
pre detekciu patogénov prenášaných kliešťami a postupov na prípravu
vakcín proti kliešťom, kód ITMS: 26240220044), VEGA 2/0055/11,
2/0161/09 a APVV-0267-10.
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Komunitné infekcie respiračného traktu
Choková J., Sinčaková E., Smolková K., Pavlíková V.
HPL spol. s r. o., Oddelenie bakteriológie, Košice
Infekcie dýchacích ciest patria k najčastejším infekciám človeka,
so zvýšeným výskytom v jesenno-zimnom období. Komunitné infekcie
vznikajú v bežnom styku, mimo nemocničného prostredia a bez vzťahu
k zdravotníckym výkonom. Obvykle sa rozdeľujú podľa lokalizácie - na
infekcie horných a dolných dýchacích ciest a podľa etiologického agens
na – vírusové (najvýznamnejšie zastúpenie), bakteriálne, mykotické
a parazitárne. Bakteriálne infekcie zahŕňajú bežných pôvodcov a tzv.
atypických (mykoplazmy, chlamydie, legionely).
V našej štúdii sme sa zamerali na bežných pôvodcov komunitných
respiračných infekcií, ktorých sme izolovali z materiálov – tampón
z tonzíl, nosa a zo spút vyšetrených v rokoch 2010 a 2011. Laboratórnu
diagnostiku vyvolávateľov sme vykonávali štandardnými pracovnými
postupmi a to kultiváciou na diagnostických pôdach, ktoré dovoľujú
zachytiť väčšinu bakteriálnych pôvodcov a zároveň umožňujú
sledovanie citlivosti k antibiotikám.
Z celkového počtu vyšetrených vzoriek ako najčastejší bakteriálny
agens bol izolovaný Staphylococcus aureus, ako druhý v poradí bol
Haemophilus influenzae, ostatné druhy patogénnych mikroorganizmov
uvádzame v grafe. Na základe stanovenej antimikrobiálnej citlivosti sme
zaznamenali mierny nárast výskytu niektorých fenotypov rezistencie
ako je MRSA u Staphylococcus aureus, zvýšenú rezistenciu na penicilín
a makrolidy
u Streptococcus
pneumoniae,
nárast
rezistencie
na makrolidy u Streptococcus pyogenes.
Prítomnosť niektorých bakteriálnych druhov v klinických vzorkách
nemusí byť vždy dôkazom etiológie infekcie. Pri interpretácii výsledkov
má význam nepodceňovať prítomnosť rezidentnej flóry zastupenej
príslušníkmi s nízkou virulenciou, ktorá ale vo virulentnej forme môže
spôsobovať závažné infekčné procesy (Streptococcus pneumoniae,
Haemophillus influenzae). Opatrne je potrebné posudzovať prechodnú
kolonizáciu, ktorá môže byť nevýznamná a bez klinickej odozvy
(Staphylococcus aureus, gramnegatívne paličky). Diskutabilná je aj
interpretácia iných druhov streptokokov (beta-hemolytické streptokoky
C, F,G skupiny).
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Interpretácia kultivačných nálezov pri infekcii dolných močových ciest
Bertaová G ., Czirfuszová M. , Peržeľ J.
HPL spol. s r.o., Bratislava, prevádzka Komárno
Úvod: Cieľom autorov bolo porovnať interpretáciu kvantitatívnej analýzy vzoriek
moču v súlade s Európskou smernicou pre analýzu moču schválenou ESCMID
so zaužívaným spôsobom interpretácie výsledkov týchto analýz v súlade s kritériami
podľa Kassa. Hraničná hodnota pre signifikantnú bakteriúriu ≥105 cfu/ml bola pôvodne
definovaná ako kritérium pre pyelonefritídu a asymptomatickú bakteriúriu u žien a bola
aplikovaná ako všeobecné kritérium pre signifikantnú bakteriúriu pri interpretácii
výsledkov kultivácie vzoriek spontánne vymočeného moču. V Európskej smernici je
konštatované, že neexistuje univerzálne kritérium pri kvantitatívnom hodnotení
kultivácie vzoriek moču. Hranica signifikantného nálezu závisí od prítomnosti
klinických príznakov, spôsobu odberu, typu a počtu mikroorganizmov a od pohlavia
pacienta. V smernici sa uvádza aj delenie pôvodcov infekcií močových ciest podľa
patogenity do kategórií I až IV.
Súbor a metodika: Sledovaný súbor tvorili vzorky spontánne vymočeného moču
odobratých zo stredného prúdu od ambulantných pacientov pri diagnóze N30.0 a N30.9
s nálezom 1 mikroorganizmu kategórie I, II alebo III podľa Európskej smernice.
V súlade s touto smernicou v prítomnosti klinických známok uroinfekcie, pre primárne
uropatogénne mikroorganizmy kategórie I je limit pre signifikantnú bakteriúriu ≥103
cfu/ml. Pri sekundárnych uropatogénoch kategórie II limit ≥10 3 cfu/ml platí pre mužov,
pre ženy je limit ≥104 cfu/ml. Limit pre signifikantnú bakteriúriu ≥10 5 cfu/ml
pri symptomatickej infekcii platí iba v prípade nálezu 2 mikroorganizmov kategórie II,
alebo pri náleze jedného mikroorganizmu z predpokladane patogénnych kategórie III.
Výsledky: Za rok 2011 sme analyzovali celkovo 5438 vzoriek moču pri diagnózach
N30.0 a N30.9. Primárne uropatogénne mikrorganizmy kategórie 1 v monokultúre sme
izolovali z 19,5 % vzoriek. Nález Escherichia coli v množstve ≥103 a <105 cfu/ml bol
v 6,06%, Staphylococcus saprophyticus v 0,01%. Množstvo ≥105 cfu/ml E. coli bolo
v 13,18% a S. saprophyticus v 0,25%. Signifikantné zastúpenie mikroorganizmov
kategórie II pri interpretácii podľa kritérií Európskej smernice u žien bolo v 10,92%,
u mužov v 2,86%. Pri interpretácii podľa pôvodných kritérií ≥10 5 cfu/ml by tieto
percentá u žien boli 3,65% a u mužov 0,75%. Z kategórie III sme v signifikantnom
počte izolovali 2,35% kmeňov.
Záver: vyššie uvedené výsledky ukazujú, že implementácia kritérií Európskej smernice
by viedla k značnému nárastu signifikantných nálezov patogénnych mikroorganizmov
kategórie I a II a tým aj k nárastu počtu stanovených citlivostí na antibiotiká. Táto
skutočnosť by viedla k väčšiemu podávaniu antibiotík. Vzhľadom k tomu, že nižšie
hraničné hodnoty pre signifikantnú bakteriúriu sú viazané na prítomnosť klinických
príznakov infekcie močových ciest pacienta a diagnóza na žiadanke nie vždy odráža
skutočný klinický stav pacienta, implementácia kritérií Európskej smernice
do laboratórnej praxe je diskutabilná. Podmienkou zavedenia je lepšia informovanosť
laboratórneho pracovníka klinickým pracovníkom o príznakoch infekcie a spôsobe
odberu biologickej vzorky – moču.
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Arcobacter spp. v etiológii infekcií gastrointestinálneho traktu
v Bratislavskom kraji v rokoch 2010 a 2011.
Gottwaldová B., Perďochová Ľ., Sládeková M.
HPL, spol. s r.o., Bratislava,
Arcobacter spp. je pomerne málo známy črevný patogén z čeľade
Campylobacteraceae, ktorého význam je podhodnotený.
Infekcia Arcobacter spp. u ľudí sa prejavuje najčastejšie ako
gastroenteritída a bakterémia a môže prebiehať pod obrazom akútnej,
perzistentnej alebo chronickej hnačky, častokrát s kŕčovitými bolesťami
brucha, nauzeou a vracaním. Komplikáciou infekcie je peritonitída, empyém
žlčníka, apendicitída, bakterémia a endokarditída.
Najvýznamnejším patogénom a vyvolávateľom gastrointestinálnych
ochorení u človeka je Arcobacter butzleri. Predpokladá sa, že cestami prenosu
arkobakterov na človeka sú kontaminovaná voda a potraviny. Z tohto dôvodu
boli arkobaktery klasifikované medzinárodnou komisiou ICMSF (International
Commission on Microbiological Specifications for Foods) v roku 2002 ako
potenciálne zoonotické patogény.
V roku 2010 bola zavedená diagnostika Arcobacter spp.
v bakteriologických laboratóriách spoločnosti HPL, spol. s r.o. v Bratislave.
Cieľom našej práce je monitoring výskytu kmeňov Arcobacter spp.
v biologickom materiáli pacientov s infekciami gastrointestinálneho traktu
v spádovej oblasti oddelení bakteriológie v Bratislave za obdobie rokov 2010
až 2011. Uvádzame výskyt najčastejších črevných bakteriálnych patogénov za
uvedené obdobie a metodický postup diagnostiky kmeňov Arcobacter spp.
V období rokov 2010 – 2011 sme izolovali spolu 30 kmeňov
Arcobacter spp. od pacientov s dg. A 01 – A 09, R10 - R11, K 29 - K31, K 51 K52 a K63. Najviac izolátov Arcobacter spp. bolo zachytených od pacientov
vo vekovej kategórii nad 65 rokov a u detí vo veku do 1 roka. Najčastejšie
izolovaným črevným bakteriálnym patogénom bol Campylobacter spp.,
ktorého výskyt dominoval počas celého sledovaného obdobia.
Väčšina laboratórií nevykonáva kultivácie kampylobakterom
príbuzných mikroorganizmov, prípadne identifikácie izolátov na úrovni rodu
a druhu.
Pokiaľ
má
byť
bakteriologická
diagnostika
infekcií
gastrointestinálneho traktu u ľudí komplexná, malo by sa uvažovať aj
o zaradení
diagnostiky
arkobakterov
do
rutinného
vyšetrovania
mikrobiologických laboratórií.
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Možnosti nepriamej diagnostiky infekcií spôsobených Helicobacter
pylori
Brucková B., Procházková O.
HPL spol. s r.o. Bratislava, prevádzka Komárno
Najvýznamnejším faktorom patogenity u H. pylori je proteín CagA
(cytotoxín asociovaný antigén A), ktorý ovplyvňuje stupeň
zápalu, vznik vredov a VacA (vakuolizačný cytotoxín), ktorý spôsobuje
progresívnu vakuolizáciu, apoptózu buniek a zjazvenie žalúdočnej
sliznice. Kmene H. pylori sa na základe produkcie VacA a Cag
A proteínu rozdeľujú na typ 1, ktorý obsahuje tieto špecifické proteíny
a infekcie sú asociované s vyššou patogenitou a typ 2, ktorý
nepredstavuje pre pacienta zvýšené riziko vredovej choroby. Dôkaz
protilátok triedy IgG proti jednotlivým antigénom metódou imunoblotu
umožňuje rozpoznať infekciu vysoko patogénnym kmeňom typu 1 H.
pylori u pacientov s chronickou aktívnou gastritídou, žalúdočnými
a dvanástnikovými vredmi.
Cieľom práce bolo zhodnotenie prínosu imunoblotu v diagnostike
infekcie H. pylori. Počas sledovaného obdobia sme metódou imunoblotu
vyšetrili 51 vzoriek pacientov. U 60,8% analyzovaných vzoriek bola
potvrdená prítomnosť protilátok triedy IgG voči CagA proteínu, t.j.
infekcia vysoko patogénnym kmeňom typ 1. U 27,4% bola potvrdená
infekcia pacienta kmeňom H. pylori typ 2., vzhľadom na neprítomnosť
protilátok voči CagA, VacA proteínu a u 11,8% imunoblotom
negatívnych biologických vzoriek sa nepotvrdili infekcie spôsobené
H.pylori.
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Vulvovaginálne mykózy – pôvodcovia a ich citlivosť na antimykotiká
Bartalová A., Czirfuszová M., Zattovičová G.
HPL spol. s r.o., Bratislava, prevádzka Komárno
Cieľ práce: sledovanie výskytu pôvodcov vulvovaginálnej mykózy
u dospelých žien vo fertilnom veku v okresoch KN a NZ a prehľad ich
citlivosti na antimykotiká.
Súbor a metodika: Od januára 2009 do konca roku 2011 z celkového
počtu 38237 výterov z pošvy a cervixu odobratých pri diagnózach
N76.0 a N76.1 sme kultivačne potvrdili prítomnosť kvasiniek v 16%.
Druhovú identifikáciu kmeňov sme vykonali na základe
mikromorfologických
a metabolických
vlastností.
Citlivosť
na antimykotiká sme stanovili kvalitatívne diskovou difúznou metódou.
Výsledky: Druh C. albicans sme kultivačne potvrdili v 83,1%. Výskyt
C. glabrata v rokoch 2009 a 2010 bol na úrovni 9,7%, u C. krusei došlo
k zvýšeniu výskytu z 1,89% (2009) na 2,07% (2010). V roku 2011 sa
znížil výskyt týchto dvoch druhov. Vo výskyte S. cerevisiae sme
zaznamenali trend postupného zvyšovania. Výskyt C. kefyr,
C. parapsilosis a C. tropicalis bol nízky. U tehotných žien boli
najčastejšími pôvodcami vulvovaginálnych mykóz druhy C. albicans,
C. glabrata, C. krusei, S. cerevisiae. V tejto skupine došlo
k postupnému zníženiu zastúpenia C. glabrata a zvýšeniu výskytu
C. krusei. Vo výskyte S. cerevisiae sme zaznamenali výrazné zvýšenie
z 1,02% (2009) na 5,13% (2010). Citlivosť izolovaných kvasiniek
na antimykotiká sa počas sledovaného obdobia významne nezmenila.
Záver: Uvedené výsledky potvrdzujú, že C. albicans má stále
dominantné postavenie ako pôvodca akútnej a chronickej
vulvovaginálnej mykózy. V dôsledku podrobnej mykologickej
diagnostiky zisťujeme zvyšujúci sa výskyt non-albicans druhov
a S cerevisiae. V sledovanom súbore viac ako 80% izolovaných kmeňov
C. glabrata vykazuje rezistenciu na itrakonazol.
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Vplyv látok rastlinného pôvodu na mikroorganizmy z katétrových
infekcií
Lívia Slobodníková1, Silvia Fialová2, Magdaléna Záborská1, Ján Koreň1,
Helena Hupková1
1
Mikrobiologický ústav Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského
a Univerzitnej nemocnice v Bratislave
2
Katedra farmakognózie a botaniky Farmaceutickej fakulty Univerzity
Komenského
Cieľ práce: Overiť účinok lyofilizátu vodného záparu listov karbinca
európskeho (Lycopus europaeus L.) na mikroorganizmy izolované
z katétrových infekcií a porovnať ho s účinkom čistej kyseliny
rozmarínovej v etanolom roztoku.
Súbor a metodika: Do súboru sa zaradilo 16 kmeňov Staphylococcus
aureus izolovaných od pacientov s infekciami spojenými s centrálnym
venóznym katétrom (CVK), alebo ranovým katétrom (RK) a
2 zbierkové kmeme S. aureus (CCM 7450 a CCM 4223); 10 kmeňov
kandíd (z CVK; 4 kmene C. albicans, 3 C. tropicalis, 2 C. krusei a
1 kmeň C. glabrata); 13 kmeňov Escherichia coli (z CVK a RK)
a 1 zbierkový kmeň E. coli (CCM 3988). Všetky klinické kmene
zaradené do súboru sa izolovali na Mikrobiologickom ústave LF UK
a UNB.
Lyofilizát vodného záparu listov karbinca európskeho (LEL) sa pripravil
na Katedre farmakognózie a botaniky FaF UK; pred pokusmi sa
rozpúšťal v destilovanej vode a sterilizoval filtráciou. Kyselina
rozmarínová (hlavná obsahová látka LEL) sa použila vo forme
komerčného prípravku (Sigma-Aldrich) a rozpúšťala sa v 50 % etanole.
Účinok LEL a etanolového roztoku kyseliny rozmarínovej (EKR) sa
testoval mikrodilučnou bujónovou metódou podľa odporúčaní CLSI.
Kontrola rastu mikroorganizmov sa v prípade LEL uskutočnila v médiu
bez LEL a v prípade EKR v príslušných koncentráciách etanolu
bez kyseliny rozmarínovej. Hodnotila sa minimálna inhibičná
koncentrácia (MIC) aj minimálna cídna koncentrácia (MCC)
sledovaných látok.
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Výsledky: Všetky testované kmene S. aureus boli inhibované roztokom
lyofilizátu vodného záparu listov karbinca európskeho (v 0,5 až 0,25 %
koncentrácii). Uvedené koncentrácie mali aj baktericídny účinok.
Bakteriostatický aj bakteriocídny účinok na kmene S. aureus sa potvrdil
aj v prípade etanolového roztoku kyseliny rozmarínovej. Všetky kmene
S. aureus rástli v príslušných koncentráciách etanolu bez kyseliny
rozmarínovej, i keď etanol spomalil ich rast v závislosti od jeho
koncentrácie. Na testované kmene kandíd a E. coli nemal vodný roztok
LEL žiaden antimikrobiálny efekt. Účinok etanolového roztoku kyseliny
rozmarínovej sa mohol vyhodnotiť v prípade všetkých testovaných
kmeňov E. coli a 8 kmeňov kandíd, ktoré neboli inhibované etanolom
vo vzorkách kontroly rastu (MIC aj MCC v rozmedzí 1250-5000 g.ml1
). Spomalenie rastu testovaných mikroorganizmov v médiu s etanolom,
závislé od jeho koncentrácie, sa v oveľa výraznejšej miere prejavilo aj
v prípade kmeňov kandíd a E.coli, ktoré vo vzorkách kontroly rastu
napokon vyrástli.
Závery: Odlišný účinok roztoku vodného lyofilizátu listov karbinca
európskeho na mikroorganizmy testované v našej štúdii by sa dal
vysvetliť rozdielnou stavbou ich bunkovej steny a z nej vyplývajúcou
rezistenciou kmeňov kandíd a E. coli. Antimikrobiálna aktivita
etanolového roztoku kyseliny rozmarínovej na tieto kmene je zrejme
zapríčinená synergickým efektom etanolu a kyseliny rozmarínovej.
Úlohou ďalšieho štúdia bude zistiť efekt lyofilizátu vodného záparu
listov karbinca európskeho v roztoku etanolu na kmene kandíd a E. coli,
ktoré v našej štúdii preukázali rezistenciu na vodný roztok LEL.
Dokázal sa antimikrobiálny účinok etanolového roztoku kyseliny
rozmarínovej na kmene mikroorganizmov, izolované od pacientov
s katétrovými infekciami. Ďalšie štúdie by mali overiť vhodnosť tejto
látky na liečebné použitie v medicíne.
Štúdia bola podporená grantom VEGA 1/0564/11 a FaF UK/10/2012
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Advances in Malaria Resaerch
Dudová Z1, Gécz J2, Jalili N³
¹ Faculty of Medicine, Comenius University
² Department of Emergency Care, Teaching Hospital;
³Institute of Microbiology, Faculty of Medicine, Comenius University
and University Hospital, Bratislava
Malaria is an infectious protozoal disease affecting more than hundred
countries over the world. The disease is responsible for about one
million deaths a year.
Recently emerged hurdles involve especially resistance to artemisininbased combination therapies (ACTs) together with resistance
to insecticides.
In the diagnostic field improvement of diagnostic tools and their quality
control is needed. RDTs based on the detection of specific parasite
antigens are increasingly being used at the community level, in control
programs and in prevalence survey.
Intensive research in malaria vaccine is ongoing. There has been
reported first initial results of phase III study of the efficacy, safety and
immunogenicity of candidate malaria vaccine RTS,S/ASO1 which is
being conducted in 7 African countries. Recently, the broader term
‘vaccines that interrupt malaria transmission’ (VIMTs) has been
introduced as a result of renewed interest in malaria elimination and
eradication.
Acknowledgment: This paper was supported by project No 2007/35UK-20 Ministry of Health of the Slovak Republic.
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Problémy v diagnostike Lymskej boreliózy
Zákutná Ľ.1, Dorko E.1, Mattová E.2
1

Ústav verejného zdravotníctva UPJŠ LF, Košice
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Košice

2

Práca sumarizuje poznatky o diagnostických laboratórnych metódach
Lymskej boreliózy (LB) a poukazuje na rozdielnosť názorov v ich použití
a interpretácii.
Medzi rutinne zavedené diagnostické laboratórne metódy patrí zisťovanie
špecifických antiboreliových protilátok imunoenzymatickou technikou ELISA.
Protilátky triedy IgM a IgG môžu byť detekované z krvi, mozgovomiechového
moku a zo synoviálnej tekutiny. Nepriama imunofluorescencia sa používa
menej, je časovo náročná a zaťažená subjektívnym posudzovaním. Podľa CDC
by sa mali hraničné a pozitívne výsledky týchto testov potvrdiť špecifickejšou
metódou Western blot (WB). Problémom však zostávajú séronegatívne formy.
Podľa niektorých spoločností je správnym skríningovým testom iba WB, kým
iné testy vychádzajú často negatívne, aj keď WB je pozitívny, čím môže byť až
15 % pacientov sérologicky negatívne diagnostikovaných. Príčinou je
skutočnosť, že spektrum antigénov v imunoblote zväčša nie je identické
s orientačným testom (ELISA). Ešte vyššiu špecificitu predstavuje použitie
rekombinantných antigénov, antigénov exprimovaných iba in vivo (VlsE,
DbpA), namiesto celobunkových lyzátov. Otázne je aj používanie rôznych
testovacích setov od rôznych výrobcov, ktoré nie sú štandardizované.
Polymerázová reťazová reakcia (PCR) je v súčasnosti jedinou širšie
aplikovateľnou priamou metódou dôkazu boréliovej infekcie. Je nápomocná
v prípade posudzovania infekcie v synoviálnej tekutine postihnutého kĺbu.
Vhodným materiálom je aj bioptická vzorka kože z erythema migrans.
Záchytnosť je však závislá od stupňa ochorenia, ktorá je v počiatočných
štádiách nízka.
Z doplnkových metód je možné použiť napríklad test transformácie
lymfocytov, či sledovanie redukcie CD57+ NK buniek. Do povedomia sa
rozšírila aj možnosť vyšetrenia prisatých kliešťov na prítomnosť borélií, ich
pozitivita však nemôže byť indikáciou k iniciácii terapie.
Napriek širokým možnostiam diagnostiky Lymskej boreliózy pretrváva
problém v objektívnom určení prebiehajúcej, či už prekonanej infekcie.
Práca bola riešená v rámci projektu 17/GSD/2011.
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Detekcia ureaplasma urealyticum a mycoplasma sp. u žien
Čisláková L.1, Halánová M.1, Huljaková M.2, Mikulová J.2, Kalinová
Z.1, Fandáková I.3, Mikulová M. 2
1

UPJŠ LF, Ústav verejného zdravotnictva, Šrobárova 2, 041 80 Košice
II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika UN LP, Rastislavova 43, 041 90 Košice
3
Synlab Slovakia, s.r.o., Rastislavova 43, 041 90 Košice
2

Cieľ práce: Mykoplazmy a ureaplazmy tvoria veľkú skupinu mikroorganizmov, ale len
niektoré z nich sú patogénne pre človeka. U ľudí sú častou príčinou pohlavne
prenosných ochorení, aj keď viaceré z nich môžu byť súčasťou normálnej mikrobiálnej
flóry. Spolu s inými mikroorganizmami však môžu synergicky pôsobiť v patogenéze
zápalových procesov genitálneho a respiračného traktu. Cieľom práce bolo preto
stanoviť incidenciu výskytu Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma sp. u žien
pochádzajúcich z košického regiónu.
Súbor a metodika: V roku 2011 bolo na prítomnosť U. urealyticum vyšetrených
celkovo 3545 žien, na prítomnosť Mycoplasma sp. 3248. V obidvoch prípadoch bola
ako diagnostická metóda použitá PCR.
Výsledky detekcie Ureaplasma urealyticum. Z celkového počtu 3545 vyšetrených žien
bol pozitívny výsledok potvrdený u 973 z nich (pozitivita 27.4%).
Výsledky detekcie Mycoplasma sp. Z celkového počtu 3248 žien zaradených do súboru
bol pozitívny výsledok potvrdený 237x, čo predstavuje 7.3% pozitivitu.
Záver: V humánnej populácii mykoplazmy Mycoplasma hominis, Mycoplasma
genitalium a Ureaplasma urealyticum kolonizujú najmä urogenitálny trakt sexuálne
aktívnych osôb, u ktorých sa v niektorých prípadoch môžu prejaviť ako oportúnne
patogény. Význam mykoplaziem a ureaplaziem vzrástol najmä v posledných rokoch
v súvislosti s nepriaznivou situáciou v oblasti reprodukčného zdravia žien, najmä
v súvislosti so sterilitou, endometritídou a predčasným odtokom plodovej vody
s následným predčasným pôrodom u gravidných žien. Nakoľko vyšetrenie na dôkaz
prítomnosti mykoplaziem a ureaplaziem nespadá medzi povinné vyšetrenia a infekcie
vyvolané týmito patogénmi nie sú povinne hlásené, neexistuje v Slovenskej republike
presná štatistika incidencie a prevalencie týkajúca sa urogenitálnych mykoplazmových a
ureaplazmových infekcií. Údaje, ktoré sú k dispozícii sa získavajú len z čiastkových
štúdií alebo z klinických laboratórií. Aj nami zistené výsledky však naznačujú, že
pozitivita na sledované infekcie je v populácii žien pomerne vysoká a aj keď sa
neodporúča vykonávať skríningové vyšetrenia na mykoplazmové a ureaplazmové
infekcie plošne v celej populácii žien, cielené vyšetrenia by sa mali vykonávať
u pacientok s poruchami plodnosti, dlhotrvajúcimi chronickými zápalmi, ako aj
u gravidných žien s vysokým rizikom predčasného pôrodu.
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Výskyt urogenitálnych chlamýdiových infekcií v minoritnej skupine
obyvateľstva SR
Kalinová Z.¹, Halánová M.¹, Čisláková L.¹, Cáriková K.2, Jarčuška P.2
1

UPJŠ LF, Ústav verejného zdravotnictva, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Rastislavova 43, 041 90
Košice

2

Cieľ práce: Podľa údajov ESSTI (European Surveillance of Sexually
Transmitted Infections) z ročnej správy sú chlamýdiové infekcie
najčastejšie hlásené bakteriálne, pohlavne prenosné ochorenia
v európskych krajinách so zavedenou surveillance (ESSTI Surveillance
Anual Report, 2007). Neliečená chlamýdiová infekcia so všetkými
svojimi príznakmi má ďalekosiahle a častokrát nezvratné dôsledky.
Cieľom práce bolo detegovať výskyt chlamýdiovej urogenitálnej
infekcie v rómskej populácii, keďže sa očakávalo, že v tejto minoritnej
skupine obyvateľstva bude zaznamenaný vyšší výskyt v dôsledku ich
životného štýlu a sexuálneho správania.
Súbor a metodika: Na prítomnosť C. trachomatis infekcie sme vyšetrili
spolu 95 osôb, z toho bolo 65 žien a 30 mužov. Vyšetrované osoby
vo veku od 15 do 50 rokov pochádzali z rómskych osád východného
Slovenska, pre ktoré je typická veľmi nízka životná úroveň
a nepriaznivá sociálno-ekonomická situácia.
Ako vzorku na vyšetrenie sme použili moč (prvý prúd), ktorý sme
odobrali do sterilnej nádoby. Po príprave vzoriek sme tieto následne
vyšetrili metódu PCR. Použili sme komerčný kit AmpliSens-55-R
Chlamydiaceae CHLA-KOM s využitím Hot Start Taq DNA
Polymerázy (Federal Budget. Intitution of Science, Moscow, Russia).
Výsledky: Z celkového počtu 95 vyšetrených osôb bol pozitívny
výsledok zaznamenaný celkovo u 10 z nich (10,53%). Z týchto bolo 8
žien (12,33%) a 2 muži (6,67%). Vo vekovej kategórií 15-20 rokov bol
pozitívny výsledok zaznamenaný u 1 ženy, čo tvorilo z celkového počtu
osôb 1,05%. Vo vekovej kategórií 21-25 rokov boli pozitívne 2 osoby
(2,1%) – 1 muž a 1 žena .
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Vo vekovej kategórií 26-30 rokov bola pozitívna 1 žena, čo z celkového
počtu vyšetrovaných osôb tvorilo 1,05%, v tejto vekovej kategórií nebol
pozitívny ani jeden muž. Vo vekovej kategórií 31-35 rokov bol
pozitívny 1 muž, čo tvorilo z celkového počtu vyšetrených osôb 1,05%,
v tejto vekovej kategórií nebola pozitívna ani jedna žena. Vo vekovej
kategórií 36-40 rokov nebol pozitívny ani 1 muž ani 1 žena. Vo vekovej
kategórií 41-45 rokov boli pozitívne 2 ženy, čo tvorilo z celkového
počtu vyšetrených osôb 2,1%, v tejto vekovej kategórií nebol pozitívny
ani jeden muž. Vo vekovej kategórií 46-50 rokov boli pozitívne 3 ženy,
čo tvorilo 3,16% z celkového počtu vyšetrených osôb, v tejto vekovej
kategórií nebol pozitívny ani jeden muž.
Záver: Chlamýdiové urogenitálne infekcie predstavujú závažný,
celosvetový, ale aj celoslovenský problém, nielen čo sa týka majoritnej
skupiny obyvateľstva ale aj minoritnej, konkrétnejšie rómskej populácií.
Z našich výsledkov vyplýva, že výskyt chlamýdiových urogenitálnych
infekcií v rómskej populácií je v porovnaní s majoritnou skupinou vyšší.
Predpokladá sa, že za to môže najmä ich spôsob života, nízka
vzdelanosť, zlé hygienické návyky, ale aj fakt, že v tejto populácií sa
šíria tieto infekcie oveľa jednoduchšie a rýchlejšie, pretože k sexuálnym
stykom dochádza len medzi obyvateľmi rómskych osád.
Poďakovanie: Práca vznikla v rámci projektu CEMIO – ITMS:
26220120058. (100%).
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Pokyny pre autorov :
Správy klinickej mikrobiológie uverejňujú pôvodné práce, metodické
postupy, diskusné príspevky, informácie z odboru, správy a pod..
Príspevok píšte iba na jednej strane papiera na PC a zasielajte do redakcie
e-mailom alebo poštou, v tom prípade aj v elektronickej verzii (CD,
disketa). Píšte v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku, pôvodné
práce v rozsahu najviac pätnásť strán formátu A5, v počítači typ písma
Times New Roman, veľkosť 11, riadkovanie 1, zarovnanie do bloku
(po oboch stranách). V rukopise používajte súvislý text bez predvolených
odstavcov, formát „doc.“. Rukopis môže obsahovať prehľadné grafy a
obrázky v čiernobielom prevedení. Príspevky musia byť stručné, štylisticky
i jazykovo správne. Cudzie slová musia byť písané podľa slovníka cudzích
slov. V nadpise autor uvedie plný názov pracoviska, z ktorého práca
pochádza. Ak má práca viacerých autorov z viacerých pracovísk, uvedú sa
všetci autori a všetky pracoviská. Citácie musia spĺňať požiadavky CSN
010197. Príspevky posielajte na adresu vedúceho redaktora alebo jeho
zástupcu. Uveďte svoj e-mail, resp. telefón alebo fax, aby bola možná
pružná komunikácia redakcie a autora. Pôvodné práce a prehľadné články
(súborné referáty) sú recenzované. Všetky uverejnené príspevky sú
nehonorované.
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