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Program
ODBORNÝ PROGRAM

14. 03. 2016
9:00 – 9:30

Slávnostné otvorenie konferencie

9:30 – 10:15

Prednášky ocenených medailou S. Prowazeka

Priónové choroby
Mitrová E.
Riziko výskytu vybraných infekčných chorôb v marginalizovanej skupine obyvateľov
na východnom Slovensku
Halánová M, Antolová D., Kalinová Z., Čisláková L., Jarčuška P., Čechová L.
10:15 – 10:30 Prestávka
10:30 – 12:00 Úvodné súhrnné prednášky
Predsedá: Nikš M., Ondriska F., Czirfuszová M.
10:30 Kliešte Slovenska v podmienkach klimatických zmien
Peťko B., Stanko M., Mošanský L., Majláthová V., Víchová B., Pangrácová L., Kočíková B.
11:00 Stratégie ATB liečby infekcií vyvolaných multirezistentnými a extrémne
rezistentnými baktériami
Nikš M.
11:30 Staronové bakteriálne infekcie v súvislosti s migračnou krízou v EÚ
Czirfuszová M., Perďochová Ľ., Zajacová H., Rosinský J.

12:00 - 14:00 Obed
Poloţenie venca k pamätnej tabuli Stanislawa Prowazeka
Poloţenie venca na hrob RNDr. Jána Ďurkovského, CSc.
(určení účastníci)
14:00 – 16:30 2. blok
Parazitológia
Predsedá: Ondriska F., Peťko B.
14:00 Problematika parazitóz v ČR v posledním desetiletí
Fajfrlík K.
14:20 Vývoj rezistencie na antimalariká - história, súčasnosť
Jalili N., Krčméry V.
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14:40 Kazuistika importovanej kožnej leishmaniózy s neštandardným postupom liečby
Ondriska F., Boldiš V., Votýpka J., Chren M.
15:00 Drobné cicavce ako rezervoár rezistencie na antibiotiká
Kmeť V., Stanko M.
15:20 Blastocystis hominis, patogén alebo komenzál ?
Palenčárová M., Hyrdel R.
15:40 Pľúcne prejavy echinokokovej infekcie – kazuistika
Poľanová M., Bučeková M., Mikuľáková A.
16:00– 16:15

Prestávka

16:15 – 17:30 3. blok
Prezentácia posterov
(max. 3 min., formou prezentácie PowerPoint)
Löfflerov syndrome
Juriš P., Čisláková L., Halánová M., Jarčuška P.
Prehľad výskytu pôvodcov parazitárnych infekcií za obdobie rokov 2010 až 2014 vo
vybraných regiónoch Západného Slovenska
Mózes K., Bertaová G., Fekete V., Fehér Ľ., Perţeľ J., Czirfuszová M., Ondriska F., Boldiš V.
Pertussis - výskyt na Slovensku
Čisláková L., Halánová M.
Možnosti identifikácií koryneforemných baktérií
Marochničová A., Perďochová Ľ.
Aktuálne možnosti diagnostiky bakteriálnej vaginózy
Šenkárová S., Bernáthová M.
In vitro tvorba biofilmu na povrchu zdravotníckych pomôcok pri bakteriálnych
kmeňoch opakovane izolovaných z moču pri recidivujúcich uroinfekciách
Vašková S., Botek R., Slobodníková L., Melicháčová V., Blaţíčková S.
Streptokokové infekcie urogenitálneho traktu
Artimová K.

5

XIV. Prowazekove dni

Program

Aktuálne možnosti laboratórnej diagnostiky infekcií ortopedických implantátov
bedrových kĺbov
Jacák Š., Kayser J., Almási J.
Rozdiely v sacharidovej zložke bunkovej steny pri kvasinkovej a hýfovej forme
Candida albicans pri možnej tvorbe a využití glykokonjugovanej vakcíny
Fiačanová Ľ., Machová E.

17:30

Zasadnutie výboru SSKM SLS

20:00

Spoločná večera a spoločenský program

15.03. 2016
9:00 – 10:00 4. blok
Antiinfekčná imunológia a imunomodulácia
Predsedá: Staneková D., Czirfuszová M.
9:00 Dve tváre heterológnej imunity v boji proti mikroorganizmom
Staneková D.
9:20 Možnosti neantibiotickej terapie infekčných chorôb z pohľadu mikrobiológa
Slobodníková L.
9:40 Chronické pyodermie, vrátane akné a možnosti ich liečby autovakcínami
Czirfuszová M., Bertaová G.
10:00 - 10:30 Prestávka
10:30 – 11:30 5. blok:
Varia
Predsedá: Kmeťová M., Kollárová K.
10:30 Antimikrobiálna rezistencia termofilných kampylobakterov na Slovensku
Choková J., Hanzen J., Kmeť V.
10:45 Je to patogén, oportúnny patogén, saprofyt?
(Nová éra identifikácie: MALDI TOF MS)
Lacková D., Brucková B., Čulíková M.
11:00 Úskalia v mikrobiologickej identifikácií burkholdérií
Melter J., Melterová K., Kallová T., Fábry J.
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11:15 Sérologicko-virologická diagnostika očných infekcií
Kollárová K., Hučková D.
11:30 Záchyt pneumokokov u detí 0-5 ročných z Pediatrickej kliniky vo FNsP Nové
Zámky v rokoch 2009-2014
Tóthová M., Mikovičová A., Rogozánová K.
11:45- 12:00 Prestávka
12:00-13:00 Spoločná diskusia ku aktuálnym problémom odboru
(Nikš M., Ondriska F., Hanzen J.)
13:00 Záver konferencie
(Nikš M., Peťko B., Ondriska F.)

13:30 Obed
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Riziko výskytu vybraných infekčných chorôb v marginalizovanej skupine obyvateľov
na východnom Slovensku
Halánová M., Antolová D.*, Kalinová Z., Čisláková L., Jarčuška P., Čechová L. & HepaMeta
Team
UPJŠ, Lekárska fakulta, Ústav epidemiológie, Šrobárova 2, 041 80 Košice
*Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01Košice
Cieľ práce: Oficiálne sa na Slovensku podľa ŠÚ SR k rómskej národnosti prihlásili len 2%
obyvateľov, ale rôzne ďalšie zdroje udávajú ich počet v rozmedzí 8 aţ 10 %. Geograficky
najvyšší počet Rómov (pribliţne 60%) ţije na východnom Slovensku.
V segregovaných osadách je zaznamenaný väčší výskyt a rozsah epidémie rôznych
nákazlivých chorôb i neprenosných ochorení vrátane telesných a duševných postihnutí.
Dominujúce sú však infekčné ochorenia, ktoré majú závaţný zdravotnícky význam. Cieľom
bolo zmapovať výskyt vybraných infekčných ochorení v tejto skupine obyvateľstva a
porovnať ho s výskytom v majoritnej populácii.
Súbor a metodika: Celkovo sme vyšetrili 855 osôb (452 Rómov a 403 z majority)
na prítomnosť urogenitálnej chlamýdiovej infekcie a 823 osôb (429 Rómov a 394 z majority)
na dôkaz vybraných parazitozoonóz. Vyšetrované osoby boli vo veku 18 aţ 55 rokov.
Prítomnosť C. trachomatis v moči bola detegovaná priamym dôkazom patogénu metódu
PCR. Séroprevalencia trichinelózy a echinokokózy (cystickej, alveolárnej) bola detegovaná
testami ELISA. Na analýzu získaných údajov sme pouţili základnú deskriptívnu štatistiku a
následne sme stanovili relatívne riziko (RR).
Výsledky: Na prítomnosť C. trachomatis reagovalo pozitívne 25 (2.9%)osôb, z toho 16
Rómov (3.5%) a 9 nerómov (2.2%). RR bolo 1.6x vyššie v skupine obyvateľov ţijúcich
v rómskych osadách. V prípade trichinelózy reagovali pozitívne 3 (0.4%), pričom vo všetkých
prípadoch sa jednalo o osoby z rómskych osád. Pri porovnaní RR sme zistili, ţe toto je 6.4x
vyššie v neprospech Rómov. Z 823 vyšetrených osôb na alveolárnu echinokokózu reagovalo
pozitívne 5 osôb (0.6%), pričom 4 osoby (0.9%) boli z rómskych osád a 1 osoba (0.25%)
z majority. Zistené RR ukázalo, ţe v skupine Rómov je riziko výskytu 3.7x vyššie ako
v majoritnej skupine. V prípade cystickej echinokokózy reagovalo pozitívne 5 osôb (0.6%),
z toho 2 Rómovia (0.5%) a 3 nerómovia (0.8%). Pri porovnaní RR sme zistili, ţe riziko
výskytu sledovaného ochorenia je cca o 40% vyššie v majoritnej populácii.
Záver: Výskyt nami sledovaných parazitozoonóz s výnimkou cystickej echinokokózy bol
v rómskej populácii v porovnaní s majoritou vyšší. Predpokladáme, ţe za to môţe najmä
samotný charakter sledovaných ochorení a cesty prenosu, ale i charakter a kvalita bývania a
ţivotný štýl. Všetky tieto ukazovatele majú v prvom rade negatívne dôsledky na zdravie
samotných obyvateľov ţijúcich v rómskych osadách, ale predstavujú aj zvýšené ekonomické
náklady na terapiu a v neposlednom rade zvýšené riziko ďalšieho šírenia infekčných chorôb
v populácii ako celku.
Poďakovanie: Práca vznikla v rámci projektu VEGA MŠ SR č. 1/0196/15.
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Kliešte Slovenska v podmienkach klimatických zmien
Peťko B., Stanko M., Mošanský L., Majláthová V., Víchová B., Pangrácová L., Kočíková B.
Parazitologický ústav SAV, Košice, petko@saske.sk
V rokoch 2011-2014 sme na území Slovenska zaznamenali výskyt 7 epidemiologicky
významných druhov kliešťov. V mestských aglomeráciách v širokých karpatských údoliach
(Trenčín, Ţilina, Banská Bystrica, Zvolen i Podtatranská kotlina) všeobecne prevládal kliešť
obyčajný Ixodes ricinus, na psoch bol pomerne častý aj kliešť jeţí Ixodes hexagonus.
Na juţných svahoch Podtatranskej kotliny (Liptovská a Popradská kotlina) vystupoval
v lesných oblastiach aţ do nadmorskej výšky 1000-1350 m, na severných svahoch (Oravská
kotlina) do výšky 700-800 m. Na suchších juţných lesostepiach dominoval pijak stepný
Dermacentor marginatus, sprevádzaný kliešťom lesostepným Haemaphysalis inermis,
ktorých sme v mestských parkoch nezaznamenali. V luţných lesoch juţného Slovenska
a v priľahlých mestách prevládal pijak luţný D. reticulatus sprevádzaný kliešťom obyčajným
i kliešťom luţným H. concinna, nachádzané aj na území miest Košice, Michalovce, Nitra a
Komárno. Vzácne bol zaznamenaný aj kliešť stepný H. punctata. I. ricinus bol na vegetácii
od marca do októbra, pijaky od februára do mája a od septembra do novembra, H. concinna
od jari do jesene včítane letných mesiacov, H. inermis naopak od jesene do jari aj v zimných
mesiacoch. Kliešť obyčajný je prenášačom najmä kliešťovej encefalitídy, lymskej boreliózy a
anaplazmózy, pijak luţný babeziózy psov (krvomočenia), pijak stepný Rickettsia slovaka
(spôsobuje chorobu TIBOLA), kliešte rodu Haemaphysalis kliešťovú encefalitídu. Výsledky
dokumentujú pestré spektrum epidemiologicky významných druhov kliešťov na Slovensku a
výrazné zmeny v rozšírení v ostatných 20-30 rokoch. Prenikajú aj do intravilánu väčších
miest, kde sú zdrojom pôvodcov infekčných chorôb. V ostatných dvoch dekádach narastá aj
počet hlásených ochorení na kliešťovú encefalitídu a lymskú boreliózu v severných okresoch.
Táto práca bola podporená projektom ITMS: 26220220116 na základe podpory operačného
programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (1,0).
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Stratégie ATB liečby infekcií vyvolaných multirezistentnými a extrémne
rezistentnými baktériami
Nikš M.
Národné referenčné centrum pre sledovanie rezistencie na antibiotiká, ÚVZ SR, Bratislava
Vývoj antibiotickej rezistencie napriek prijímaným početným opatreniam pokračuje
a vynucuje si zmeny zauţívaných postupov a stratégií pouţívania antibiotík. Osobitne sa to
dotýka pacientov na oddeleniach intenzívnej terapie. Na týchto oddeleniach sa v dôsledku
vysokej spotreby antibiotík koncentruje výskyt multirezistentných (MDR – rezistencia na viac
ako 3 skupiny liečiv) a extrémne rezistentných (XDR – citlivosť zachovaná len na niekoľko
antibiotických látok mimo skupín spoľahlivých antibiotík) bakteriálnych pôvodcov
infekčných ochorení.
Pokiaľ aţ doposiaľ citlivosť na „rezervné“ antibiotiká poskytovala záruku ich spoľahlivej
účinnosti a eradikácie väčšiny kauzálnych patogénov vrátane MDR, príchodom XDR
patogénov sa situácia zmenila. Antibiotické látky, ktoré ostávajú k dispozícii pre liečbu XDR
nedosahujú farmakokinetické a farmakodynamické vlastnosti antibiotík vyčlenených pre
liečbu MDR patogénov a ich pouţitie prináša horšie liečebné výsledky.
Rozhodujúcu úlohu pri liečbe závaţnej infekcie má včasné podanie antibiotika, pričom
jeho indikácia je prakticky vţdy empirická (kalkulovaná). Ak sa doterajšie stratégie
empirickej antibiotickej terapie závaţných infekcií opierali (často benevolentne) o podanie
spoľahlivo účinného širokospektrálneho antibiotika, empirická liečba XDR patogénov to uţ
neumoţňuje. Liečba vynútená XDR môţe byť naopak menej efektívna a prinášať rad
neţiaducich vedľajších účinkov. Preto sa intenzívne hľadajú postupy, ako v klinických
situáciách čo najlepšie predikovať antibiotickú citlivosť pôvodcu infekcie.
Napriek sľubným experimentálnym výsledkom „in situ“ hybridizácie a komplexných
genetických testov rezistencie na báze microarray sa tieto metódy priamej identifikácie
príčinného patogéna a určovania prítomných mechanizmov rezistencie stále nestali
dostupným nástrojom klinickej medicíny.
Skórovacie systémy, v intenzívnej medicíne inak veľmi populárne, aj analýzy
prediktívnych rizikových faktorov sa pri rozlišovaní komunitných, MDR a XDR patogénov
ukazujú ako neefektívne. Príčinou je ich nedostatočná špecifickosť. Majú preto pri navrhovaní
a optimalizácii empirickej terapie infekcií vyvolaných multirezistentnými baktériami len
veľmi obmedzený význam.
Z epidemiologických prístupov sa pre optimalizáciu empirickej terapie MDR a XDR
infekcií javí ako najúčinnejšie podrobné miestne monitorovanie MDR a XDR. Na rozdiel
od beţne zauţívaných štandardných antibiotických prehľadov citlivosti (ktoré sumarizujú
citlivosť komunitných, MDR a aj XDR izolátov daného bakteriálneho druhu) sa účinnejšie
javia miestne analýzy „kombinačných“ antibiogramov a inak dnes uţ nepouţívané species
nešpecifické parametre citlivosti. Podobne efektívna môţe byť aj farmakologická
optimalizácia liečby podľa očakávaných distribúcií hodnôt MIC u patogénov vyskytujúcich sa
na oddelení.
Optimalizácia racionálnej ATB terapie pôvodcov MDR a XDR infekcií sa ideálne opiera
o farmakologickú individualizáciu.
milan.niks@uvzsr.sk
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Staronové bakteriálne infekcie v súvislosti s migračnou krízou
Czirfuszová M.1,Perďochová Ľ.1, Zajacová H.1, Rosinský J.2
1

HPL spol. s r.o., člen Medirex Group, 2NRC pre Vibrionaceae, RÚVZ Komárno

Našim cieľom je poskytnúť prehľad o moţnostiach mikrobiologickej diagnostiky
bakteriálnych infekcií, ktoré sa môţu znovu objaviť, alebo sa môţe zvýšiť ich výskyt
v štátoch Európskej únie v súvislosti s migračnou krízou. V roku 2015 prekročilo hranice
Európskej únie vyše milióna migrantov pochádzajúcich zo štátov Blízkeho východu, Ázie a
Severovýchodnej Afriky. Slovensko nebolo tranzitnou krajinou, susedné štáty Maďarsko a
Rakúsko však bojovali s náporom migrantov prichádzajúcich cez západobalkánsku migračnú
trasu. Napriek príchodu veľkého počtu ľudí s neznámym zdravotným stavom,
epidemiologická správa berlínskeho Inštitútu Roberta Kocha z januára 2016 nepoukazuje
na zvýšené riziko staronových infekcií. U migrantov boli zistené prevaţne také infekcie, ktoré
sa vyskytujú aj v EÚ napr. ovčie kiahne, tuberkulóza, hepatitídy, gastroenteritídy bakteriálnej
aj vírusovej etiológie. Napriek tejto skutočnosti musíme zvýšiť opatrnosť a pripraviť sa
teoreticky aj prakticky na výskyt infekcií s ktorými mladšia generácia mikrobiológov nemá
skúsenosti. Cholera je jedným z infekcií, ktoré sa vyskytujú epidemicky v Iraku,
v Afganistane aj v Sýrii. Okrem typického akútneho priebehu ochorenia, sa vyskytuje aj
asymptomatický alebo mierny priebeh a vylučovanie cholerových vibrií môţe trvať 2 týţdne
aţ mesiac. Pri masívnej prítomnosti Vibrio cholerae v biologickom materiáli sa dokáţe jeho
prítomnosť aj pri štandardnej kultivačnej analýze vzorky hnačkovitej stolice, mikrobiológ
však musí poznať kľúčové diagnostické znaky tejto baktérie. Cielený odber biologického
materiálu do Cary - Blairovho transportného média a očkovanie na selektívnu kultivačnú
pôdu zvyšuje pravdepodobnosť záchytu. Suspektné kmene sa zasielajú na potvrdenie a
sérotypizáciu do NRC pre Vibrionaceae pri RÚVZ v Komárne. Brušný týfus spôsobený
baktériou Salmonella typhi alebo paratýfus spôsobený Salmonella paratyphi A, B alebo C sa
tieţ vyskytujú v krajinách odkiaľ migranti prichádzajú. V akútnom štádiu v prvom týţdni
infekcie je najvhodnejším biologickým materiálom pre dôkaz pôvodcu hemokultúra,
od druhého týţdňa stolica a od tretieho týţdňa môţeme pouţiť aj stanovenie protilátok
proti antigénom S. typhi. Po prekonaní infekcie trvá vylučovanie týfusových salmonel aj 3
mesiace, u 3 % osôb vzniká bacilonosičstvo v ţlčníku, v močových cestách, alebo vznikne
chronická osteomyelitída. Tieto salmonely rastú na beţne pouţívaných kultivačných médiách,
sérotypizácia je kľúčovou metódou ich identifikácie. Správnosť identifikácie verifikuje NRC
pre salmonelózy pri ÚVZSR, ktoré zabezpečuje nadstavbovú diagnostiku. V súvislosti
s migračnou krízou sa zvyšuje riziko výskytu bakteriálnych aj vírusových infekcií
preventabilných očkovaním. Pri podozrení na záškrt je vhodné informovať mikrobiológa
vopred, lebo pre úspešný záchyt Corynebacterium diphteriae je potrebná cielená diagnostika,
prípadne pouţitie selektívnej kultivačnej pôdy.
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Pre identifikáciu môţeme pouţiť systém MALDI-TOF, alebo biochemickú identifikačnú
súpravu API Coryne. Na potvrdenie identifikácie a určenie toxigenity je vhodné zaslať kmeň
do NRC pre diftériu pri RÚVZ v Košiciach. Incidencia tuberkulózy je vysoká v Afganistane,
Eritrei aj v Somálsku. Migračná vlna z týchto krajín predstavuje riziko nárastu incidencie tejto
infekcie v cieľových krajinách migrantov. V SR je incidencia tuberkulózy nízka, v roku 2014
bola 6,2/100 000 obyvateľov. Mikrobiologická diagnostika je štandardne dostupná, v rámci
laboratórií HPL spol. r .o. a je zabezpečená na špecializovanom pracovisku v Galante.
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Pohled na parazitární onemocnění v ČR v posledním desetiletí.
Fajfrlík K.
Ústav mikrobiologie LF a FN v Plzni, Dr. E. Beneše 13, Plzeň ČR
Trend výskytu parazitóz v České republice je v posledních desetiletích trvale sestupný. Platí
to u všech sledovaných autochtonních onemocnění. Tento výsledek je záleţitostí
multifaktoriální od zlepšujících se hygienických podmínek, zlepšující se informovanosti
obyvatelstva, zvyšující se ţivotní úrovně většiny naší populace atd. V krátké budoucnosti
můţe tento trend ovlivnit i problematika běţenců v Evropě nebo u sociálně slabších jedinců.
Výsledky současného stavu přináší i negativní dopady, ale logicky pochopitelné (zasílání stále
menšího počtu vzorků na vyšetření, nedostatek antiparazitik na našem trhu atd.
Importované parazitózy jsou spíše výjimkou. Je to pravděpodobně opět výsledek zvýšené
osvěty a informovanosti cestovatelů a rozdíl od 90. let minulého století, kdy jejich výskyt byl
podstatně vyšší.
I v ČR ale existují skupiny „pseudoodborníků“ soustředěné pod různá tzv. Detoxikační centra,
Centra zdravého ţivotního stylu, a nebo jednotlivci, kteří tyto fakta popírají a přesvědčující
určitou část populace (tu, která jejich sluţby vyhledá), ţe naopak kaţdý člověk má ve svém
těle minimálně jednoho parazita (spíše však několik), ţe parazité mohou za všechny naše
potíţe i ty nejzávaţnější. Není jim cizí „diagnostikovat“ v těle člověka i parazity, kteří se
u nás nikdy nevyskytovaly a vzhledem k ţivotnímu cyklu ani vyskytovat nemohou. Jistě uţ se
kaţdý z nás setkal s pacienty s výsledky z tzv. biorezonanční diagnostiky, s výsledky
vyšetření tzv. ţivé kapky krve nebo suché kapky krve. Jde jen o holý byznys bez jakékoliv
návaznosti na racionální podklad. Bohuţel na tuto diagnostiku navazuje doporučení
„antiparazitární megaterapie“, která jiţ můţe opravdu poškozovat lidské zdraví. (Na rozdíl
od přítomnosti neexistujících parazitů.)
Na jedné straně tedy uspokojení odborníků ze stále se sniţujícího počtu výskytu parazitóz,
na druhé straně poplašné zprávy „pseudoparazitologů“. Stále častěji se ale objevují názory, ţe
parazité, jako součást mikrobiomu člověka, se výrazným způsobem podílejí na modulaci
našeho imunitního systému. Jeho optimální funkci zaručuje přítomnost parazita v těle.
Při jeho nepřítomnosti můţe být jeho určitá sloţka hyperaktivní a můţe způsobit alergické
reakce. Tento stav se údajně vyvinul díky dlouhodobé koevoluci člověka s parazity. Objevují
se tak první studie testující pozitivní vliv vybraných parazitů na některé alergické stavy
člověka.
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Vývoj rezistencie na antimalariká - história, súčasnosť
Jalili N1., Krčméry V1,2.
1
Mikrobiologický ústav LFUK a UNB, Bratislava; 2VŠSVAlţbety
Rezistencia plazmódií na antimalariká je veľmi dôleţitou skutočnosťou v endemických tak
ako aj v neendemických územiach v prípade importovanej malárie. Ročne sa zaznamenáva
cca 250 miliónov prípadov malárie vo svete a cca 700,000 úmrtí pričom 85-90% prípadov
pripadá na Afriku.
Rezistencia P. falciparum na chlorochin a 4-aminochinolin bola prvýkrát pozorovaná pred asi
50 rokmi. Chlorochinová rezistencia sa v súčasnosti vyskytuje v územiach rozšírenia P.
falciparum. P. falciparum získalo rezistenciu na väčšinu pouţívaných antimalarík vrátane
sulfadoxinu-pyrimetaminu (Fansidar), meflochinu a artimisininy. Rezistencia vzniká pribliţne
10-15 rokov po uvedení lieku; v prípade chinínu to bola viac ako 250 rokov, a v niektorých
prípadoch je to v tom istom roku. Doposiaľ, rezistencia na antimalariká bola dokumentovaná
u 3 z 5 druhov plazmódií: P. falciparum, P. vivax a P. malariae. V priebehu posledných
dekád, niekoľko antimalarík sa muselo z trhu vyradiť po rozšírení rezistencie.
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Kazuistika importovanej kožnej leishmaniózy s neštandardným postupom liečby
Ondriska F.1, Boldiš V.1, Votýpka J.2, Chren M.3
1

HPL spol. s r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava
Katedra parazitologie PŘIF KU, Viničná 7., 128 44 Praha 2. Česká republika
3
Infekčné odd. FNsP, Legionárska 28, 911 61 Trenčín
2

Narastajúci trend cestovania do oblastí trópov a subtrópov prináša, aj riziká akvirovania
leishmaniózy. Potvrdzuje to zvýšený počet koţných leishmanióz u cestovateľov z Európy.
Prezentujeme kazuistiku importovanej koţnej leishmaniózy u 50 ročného pacienta, ktorý
absolvoval od februára do júna 2013 pobyt v krajinách Juţnej Ameriky. Začiatkom augusta
2013, asi mesiac po návšteve Bolívie, sa mu na ramene pravej ruky vytvorila ranka, ktorá
postupne progredovala v typický leishmaniový vred o priemere asi 3,5 cm. Pacient je
majiteľom cestovnej kancelárie preto absolvoval ešte niekoľko zájazdov do Afriky. Lekára
navštívil aţ v druhej polovici decembra, odber vzoriek na leishmaniózu sme vykonali 18. 12.
2013. Mikroskopicky sme v preparáte farbenom podľa Giemsu potvrdili amastigotné formy
Leishmania spp. Parazit bol doc. Votýpkom molekulovou analýzou DNA identifikovaný ako
L. (V) braziliensis. V sére sme zistili hemaglutinačné protilátky v titre 1:16. Pacient liečbu
stiboglukonátom sodným spočiatku pre zaneprázdnenosť odmietal, neskôr po pozitívnych
výsledkoch kontrolných vyšetrení súhlasil, ale pre dlhý schvaľovací i dodávateľský proces
liečiva z Anglicka (asi 5 mesiacov) sa napokon rozhodol pre alternatívnu liečbu naturálnymi
produktmi, akupunktúrou, bioprúdmi a i. Lézia sa postupne zahojila, kontrolné vyšetrenia boli
negatívne. Či pacienta vyliečili liečitelia, šarlatáni, alebo došlo k spontánnemu zahojeniu,
ukáţe budúcnosť, L. braziliensis spôsobuje mukokutánne ochorenie, ktoré môţe i po rokoch
recidivovať.

15

XIV. Prowazekove dni

Abstrakty prednášok

Drobné cicavce - rezervoár rezistencie na antibiotiká
V. Kmeť1, Kmeťová M 2., Stanko M.3
1

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Šoltésovej 4, 040 01 Košice
Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ-LF Košice, Tr. SNP 1, Košice
3
Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, Košice
2

Úvod a cieľ práce. Gomez a kol. (2014) publikovali výskyt génu mecC u S.aureus a
Malyszko a kol. 2014 mecC2 u S. saprophyticus z hlodavcov v prostredí bez selekčného tlaku
antibiotík. Aj u drobných cicavcov na Slovensku predpokladáme prítomnosť meticilín
rezistentných koaguláza negatívnych kmeňov (MRCoNS).
Metodika. Na odchyt drobných cicavcov boli pouţité ţivolovné pasce. Po narkotizácii boli
vzorky čreva odobrané na bakteriologické analýzy. MIC stafylokokov boli testované
pomocou kitu Miditech MIC20 Gram+. U 19 rezistentných stafylokokov boli testované gény
rezistencie blaZ, mecA, mecC, tetK, ermC, msrA, rpoB, dfrS1, G, K a qacA.
Výsledky a zhodnotenie. Z dvoch odberov myší z Čermelskej doliny a zo Slovenského krasu
u druhu Apodemus agrarius a A. flavicollis boli detekované štyri MRCoNS, ktoré obsahovali
aj gén mecA. Gén mecC nebol detekovaný. Niektoré kmene rezistentné na penicilín mali gén
blaZ, na erytromycín gény ermC a msrA, na tetracyklín tetK, na rifampicín gén rpoB a jeden
kmeň mal gén rezistencie na biocídy qacA. Gény rezistencie na trimetoprim „dfr“ neboli
detekované. Voľne ţijúce drobné cicavce môţu byť rezervoárom MRCoNS.
Práca je výsledkom riešenia projektu APVV-14-0274
kmetv@saske.sk
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Blastocystis: Patogén alebo komenzál ?
Palenčárová M.1, Hyrdel R.2
1
Klinická Biochémia, spol.s.r.o., Oddelenie klinickej mikrobiológie, Martin
2
Gastroenterologická klinika JLF UK a UNM, Martin
Autori podávajú prehľad údajov z vyšetrení vykonaných v rôznych druhoch biologického
materiálu so zameraním na výskyt Blastocystis hominis(BH). Počas rokov 2012 -2015
sme vyšetrili v Parazitologickom laboratóriu Klinickej Biochémie spol. s.r.o, v
okrese Martin, Slovensko celkovo 22 436 vzoriek stolíc, perianálnych zlepov, duodenálnych
štiav a iného biologického materiálu.
Zatiaľ čo v roku 2012 bolo vyšetrených 2630 fekálnych vzoriek s nálezom 77 / 2,92 %
pozitívnych nálezov, v roku 2013 bolo vyšetrených celkovo 3089 vzoriek s nálezom 394
/ 12,96 % pozitívnych vzoriek na prítomnosť BH. V roku 2014 bolo vyšetrených 3389 féces
s nálezom 333/ 9,82 % BH pozitívnych vzoriek, a v roku 2015 bolo vyšetrených 3517vzoriek
féces s výskytom 362 vzoriek /10,29 % pozitivitou nálezu BH.
Rutinné parazitologické laboratórium Klinická Biochémia nemá k dispozícii najsenzitívnejšie
metódy dôkazu BH- PCR a XIVC, preto boli vzorky feces vyšetrované svetelnou
mikroskopiou pri 400 x zväčšení s následným Mertiolát-jód – formaldehyd koncentračným
postupom. Pozitívne nálezy boli verifikované farbením, Trichróm podľa Gomoriho a ZiehlNellsenom, eozínom podľa Jírovca.
V úvode podávajú autori krátky prehľad o fenoméne Blastocystis sp. a jeho virulencii,
rozmnoţovaní , diagnostike, o rôznych druhoch prenosu, patogenéze a klinických prejavoch,
moţnej terapii, epidemiologických súvislostiach a záveroch, týkajúcich sa prevencie a
predpokladaného taxonomického zatriedenia,.
Záverom aktuálna otázka: Blastocystis: Passenger, Pathogen, Pathobiont, or part of
human microbiome?

17

XIV. Prowazekove dni

Abstrakty prednášok

Pľúcne prejavy echinokokovej infekcie – kazuistika
Poľanová M., Bučeková M., Mikuľáková A. a kol.
Národný Ústav tuberkulózy a respiračných chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
059 84 POPRAD, SR
Helmintóza-echinokokóza napáda v prevaţnej väčšine deti, no nie je výnimkou ani u
dospelých. Najčastejšie sa prejavuje na jar alebo na jeseň prenosom zo zvieraťa (divo
ţijúceho ale aj domáceho) na človeka. Zdrojom infekcie môţe byť aj kontaminovaná voda,
pôda, tráva, ovocie resp. zelenina.
Pľúcna echinokokóza prebieha vo väčšine prípadov bez typických príznakov aţ do štádia,
kým sa objavia cysty v rtg. obraze alebo kým cysta praskne .
V prezentovanej práci dokumentujeme dva prípady našich hospitalizovaných pacientov s
prejavom echinokokovej infekcie. Prvý prípad s typickým cystickým pľúcnym prejavom,
bolesťou na hrudníku a hemoptýzami. Druhý prípad s atypickým prejavom, bez typického rtg.
obrazu s opakovanou hospitalizáciou, kde potvrdením diagnózy bola masívna produkcia
protilátok a eozinofília.
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Löfflerov syndróm
Juriš, P., Čisláková, L., Halánová, M., Jarčuška, P.*
UPJŠ, Lekárska fakulta, Ústav epidemiológie, Šrobárova 2, 041 80 Košice
* UPJŠ, Lekárska fakulta, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Rastislavova 43, 041 90
Košice
Jednoduchá pľúcna eozinofília (tieţ známa ako Löfflerov syndróm), je typ pľúcnej
eozinofílie, ktorej typickým prejavom sú prechodné pľúcne infiltráty tvorené eozinofilmi
viditeľné na rtg. snímkoch a zvýšený počet eozinofilov v periférnej krvi. Asi v tretine
prípadov jednoduchej pľúcnej eozinofílie nie je identifikovaná príčina ochorenia. Medzi
uznávané príčiny patria endoparazitárne ochorenia, ako sú askarióza, vyvolaná helmintom
Ascaris lumbricoides, infekcie helmintmi Necator americanus, Strongyloides stercoralis,
Ancylostoma duodenale, zoonóznymi helmintózami vyvolanými škrkavkou prasacou Ascaris
suum za vzniku syndrómu larva migrans visceralis, škrkavkou psou (Toxocara canis),
škrkavkou mačacou (Toxocara cati, Toxascaris leonina), kedy u ľudí vzniká syndróm larva
migrans visceralis a larva migrans ocularis, trematódami Fasciola hepatica a protozoami
Entamoeba histolytica.
Askarióza je často sa vyskytujúce helmintózne ochorenie s celosvetovou prevalenciou 25%.
Môţe spôsobovať rôzne zdravotné komplikácie v závislosti od migračnej fázy larválneho
štádia helminta v rámci jeho vývinového cyklu, ktoré pri migrácii do pľúc zahŕňajú respiračnú
obštrukciu, bronchospazmy, pneumonitídu a prítomný je suchý kašeľ. Z ďalších klinických
príznakov môţu byť prítomné dýchavičnosť, bolesť na hrudníku, horúčka, hemoptýza. Počas
larválnej migračnej fázy pľúcami môţe vzniknúť akútna prechodná pneumonitída, známa ako
Löfflerov syndróm, charakteristický horúčkou, kašľom, sipotom a eozinofíliou. Pri pľúcnej
migrácii lariev helmintov sú diagnostikované prechodné nodulárne alebo difúzne pľúcne
infiltráty viditeľné na RTG hrudníka, čo podporuje diagnózu Löfflerovho syndrómu.
S askaridózou je spojená chronická eozinofilná pneumónia pľúc. Výskyt spontánneho
pneumotoraxu je popisovaný zriedkavo. Eozinofily a larvy moţno nájsť v spúte. Diagnóza je
potvrdená aj na základe mikroskopického pozitívneho nálezu charakteristických vajíčok
Ascaris spp. pri koprologickom vyšetrení aj keď vajíčka nemusia byť prítomné (počas fázy
migrácie lariev pľúcami, pečeňou) a prítomné sú aţ po vymiznutí pľúcnych príznakov, kedy
dospelá samička vylučuje vajíčka v čreve hostiteľa. Spontánne uzdravenie a vymiznutie
príznakov nastáva za 2-3 týţdne. Pri pľúcnej askarióze môţe byť potrebná symptomatická
liečba piskotov a kašľa inhalačnými bronchodilatanciami a systémovými kortikosteroidmi.
Terapia antihelmintikami sa u pacientov s pľúcnymi symptómami zvyčajne nepodáva, pretoţe
mŕtve larvy helminta môţu poškodiť pľúcny parenchým, resp. iné vnútorné orgány viac ako
tie migrujúce.
Poďakovanie: Práca vznikla v rámci projektu VEGA MŠVV a Š SR č. 1/0941/16.
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Prehľad výskytu pôvodcov parazitárnych infekcií za obdobie 2010-2014 vo vybraných
okresoch Západného Slovenska
Mózes K.1, Bertaová G.1, Fekete V.1, Fehér Ľ.1, Peržeľ J.1, Czirfuszová M.1, Ondriska F.2,
Boldiš V.2
1
2

HPL spol. s r.o., mikrobiologické laboratórium, Komárno
HPL spol. s r.o., oddelenie parazitológie, Bratislava

Cieľom je poskytnúť prehľad výskytu najčastejších pôvodcov parazitárnych infekcií
vo vybraných regiónoch Západného Slovenska a sledovať ich trend v intervale piatich rokov.
Analýzy vzoriek stolíc, perianálnych zlepov, výterov z pošvy, cervixu a uretry boli
vykonané v období 2010 aţ 2014 v laboratóriu HPL spol. s r.o. na pracovisku v Komárne.
Celkový počet pacientov s poţiadavkou na parazitologické vyšetrenie (stolice, zlepy a výtery
z urogenitálneho traktu) za obdobie 2010 aţ 2014 bol 37763. Pozitívny parazitologický nález
sme zaznamenali u 786 pacientov (2,08%). Vo vzorkách pacientov sa najčastejšie vyskytovali
vajíčka Enterobius vermicularis a cysty Entamoeba coli. Počet poţiadaviek na dôkaz
Trichomonas vaginalis postupne klesá, zaznamenali sme však nárast percentuálneho výskytu
tohto parazitického prvoka v období rokov 2010 aţ 2013. Najviac poţiadaviek na
parazitologickú analýzu stolice bolo z okresov NZ, KN, LV, GA, DS, NR, ZM. Najvyšší
podiel pacientov s pozitívnym nálezom parazitov sme zaznamenali z okresov LV (3,1%)
a ZM (2,64%) , najniţší z okresov NR (1,64%) a NZ (1,68%).
Celkové počty analýz za jednotlivé roky svedčia pre ustálený záujem ošetrujúcich
lekárov o parazitologické analýzy, s výnimkou dôkazu Trichomonas vaginalis. Výskyt
parazitárnych pôvodcov infekcií bol za sledované obdobie stabilný, porovnateľný
s výsledkami Oddelenia parazitológie HPL spol. s r.o. v Bratislave.
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Pertussis – výskyt na Slovensku
Čisláková L., Halánová M.
UPJŠ, Lekárska fakulta, Ústav epidemiológie, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Čierny kašeľ – pertussis – je výlučne ľudské ochorenie, ktoré je spôsobené
gramnegatívnou baktériou Bordetella pertussis. V organizme sa viaţe na epitelové cílie
pomocou filamentózneho hemaglutinínu a pertusického toxínu. Vďaka očkovaniu sa
v rozvinutých krajinách vyskytuje ojedinele, v rozvojových krajinách na jeho následky podľa
údajov WHO zomiera cca 200 tisíc detí ročne.
Na území Slovenska bol výskyt pertussis v predchádzajúcich rokoch vďaka očkovaniu
minimálny, hodnoty chorobnosti nedosahovali ani 5 chorých na 100 000 obyvateľov.
Epidemiologická situácia sa však zmenila a od roku 2008 sa zaznamenáva zvýšený nárast
ochorení. Zatiaľ čo v r. 2008 bolo hlásených 119 prípadov ochorení, z toho 105 ochorení
na pertussis, 8 na parapertussis a 6 na syndróm pertusoidného kašľa, v r. 2009 to bolo uţ 305
prípadov (288 ochorení na pertussis, 11 na parapertussis a 6 na syndróm pertusoidného
kašľa). V priebehu roka 2010 sa počet hlásených ochorení zvýšil na 1598 (1379 ochorení
na pertussis a 219 na parapertussis). V r. 2011 bol zaznamenaný pokles na 936 ochorení
na pertussis a 137 ochorení na parapertussis. V r. 2012 počet ochorení znovu stúpol na 999
ochorení (950 ochorení na pertussis a 49 ochorení na parapertussis. V priebehu r. 2013 bolo
hlásených spolu 931ochorení. Z celkového počtu chorých bolo 907 ochorení na pertussis, 16
ochorení na parapertussis a 8 ochorení na nešpecifikovaný divý kašeľ. V r. 2014 bolo v celej
skupine nákaz hlásených spolu 1145 ochorení (1123 ochorení na pertussis, 20 ochorení
na parapertussis, 2 ochorenia na divý kašeľ spôsobený inými bordetelami.
V priebehu sledovaných rokov boli zaznamenané aj 2 úmrtia. Prvé v r. 2013, v dôsledku
ktorého zomrel 57 ročný muţ, druhé v r. 2014, kedy došlo k úmrtiu 7 týţdňového dieťaťa.
Napriek tomu, ţe na Slovensku je povinná vakcinácia proti tomuto ochoreniu, zaočkovanosť
sa v posledných piatich rokoch výrazne zmenila. Zatiaľ čo v r. 2008 sa zaočkovanosť
pohybovala v rozmedzí 98.4% aţ 100% v jednotlivých krajoch, v r. 2013 bola zaočkovanosť
od 95.5% do 97.9%, čo je značný pokles.
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Možnosti identifikácií koryneformných baktérií
Marochničová A., Perďochová Ľ.
HPL spol. s.r.o., oddelenie bakteriológie, Istrijská 20, Bratislava
Mnohé druhy koryneformných baktérií sú beţnou súčasťou koţnej mikroflóry a sliznice
u ľudí alebo cicavcov. Hoci sa tieto baktérie povaţujú vo všeobecnosti za zriedkavé,
oportúnne humánne patogény, infekcie ktoré spôsobujú môţu mať v niektorých prípadoch
závaţný aţ fatálny dopad.
Cieľom tejto práce bolo porovnať moţnosti identifikácie koryneformných baktérií
v klinickej mikrobiológii a zamerať sa predovšetkým na správnu rodovú a druhovú
identifikáciu. Kmene koryneformných paličiek boli identifikované metódou hmotnostnej
spektrometrie bunkových proteínov – MALDI TOF MS (Matrix Assisted Laser Desorption
Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry) a komerčne dostupnými identifikačnými
testami: API Coryne, BBL Crystal a RapID CB Plus. Metóda MALDI TOF preukázala aţ
92% úspešnosť identifikácie rodu aj druhu testovaných kmeňov.
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Aktuálne možnosti diagnostiky bakteriálnej vaginózy
Šenkárová, S., Bernáthová, M.
HPL spol. s.r.o., oddelenie bakteriológie, Galanta
Bakteriálna vaginóza (ďalej BV) patrí medzi najčastejšie choroby reprodukčného systému
ţien. Je charakterizovaná zmenou kvalitatívneho a kvantitatívneho zloţenia populácie
pošvovej mikroflóry. Predpokladá sa jej korelácia s rozličnými gynekologickými stavmi, ako
sú panvový zápal, predčasný pôrod a iné. Metronidazol je liekom voľby pri BV. Narastajúci
počet pôvodcov BV rezistentných na metronidazol si vyţaduje špeciálnu pozornosť.
Cieľom tejto práce je podať prehľad najčastejších pôvodcov BV a ich citlivosť
na antibakteriálne látky.
Výskyt pôvodcov BV bol sledovaný u pacientok vo fertilnom veku ako aj
u postmenopauzálnych ţien. Výtery urogenitálneho traktu boli analyzované v HPL spol. s.r.o.
v prevádzke Galanta. Diagnostika bola vykonaná podľa ŠPP: mikroskopia (Gramovo
farbenie), kultivácia baktérií na neselektívnych a selektívnych kultivačných pôdach.
Identifikácia pôvodcov bola vykonaná prostredníctvom biochemických testov a metódou
hmotnostnej spektrometrie (MALDI-TOF). Citlivosť na antibiotiká bola stanovená diskovou
difúznou metódou a metódou break – point.
Výsledky v tabuľkách a grafoch hodnotia štatisticky najvýznamnejších pôvodcov BV
a percentuálny podiel nami izolovaných anaeróbnych kmeňov rezistentných na metronidazol
za obdobie rok 2014 a prvý polrok 2015. Výsledky z aktuálnych štúdií a naše vlastné
výsledky ukazujú, ţe stále častejšie sa stretávame s rezistentnými kmeňmi anaeróbnych
baktérií. Metronidazol by mal byť pouţitý v liečbe iba na základe stanovenia citlivosti.
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In vitro tvorba biofilmu na povrchu zdravotníckych pomôcok pri bakteriálnych
kmeňoch opakovane izolovaných z moču pri recidivujúcich uroinfekciách.
Vašková S.1,3 , Botek R.1,3, Slobodníková L.2,Melicháčová V.1, Blažíčková S. 1,3
1
Laboratóriá Piešťany, spol. s r.o., Piešťany
2
Mikrobiologický ústav Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave,
Bratislava
3
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava
Úvod. Mikrobiálne infekcie močového traktu sú častými humánnymi infekciami. Adhézia
mikroorganizmov na arteficiálny povrch a kolonizácia cudzích telies - implantovaných alebo
inzertovaných zdravotníckych pomôcok (močové katétre, stenty, zvierače, umelé náhrady) je
jedným z rizikových faktorov vzniku recidivujúcich uroinfekcií.
Silikónové a polyuretánové urologické zdravotnícke pomôcky sú v praxi najčastejšie
pouţívané, menej pouţívané sú latexové potiahnuté silikónom a zriedkavo hydrogélové.
Uvedené materiály majú rôzne mechanické vlastnosti, ţivotnosť a biokompatibilitu. Takisto
adhézia mikroorganizmov na tieto materiály je rôzna. Väzba na samotný silikón je
výraznejšia, ako na polyuretán. Na druhej strane, pri dlhodobo zavedených silikónových
pomôckach sa na ich povrchu tvorí menej inkrustácií napomáhajúcich mikrobiálnej
kolonizácii ako na polyuretánových. Najmenej inkrustácií sa tvorí na hydrogéli.
Cieľom práce bolo testovať adherenciu polyrezistentných bakteriálnych kmeňov opakovane
izolovaných z moču pacientov s recidivujúcimi uroinfekciami na silikónový a polyuretánový
povrch urologických pomôcok - urologický katéter a double J-stent v in vitro podmienkach.
Materiál a metódy: testovali sme 35 polyrezistentných bakteriálnych kmeňov tvoriacich
biofilm na polystyrénových mikrotitračných platničkách izolovaných od 35 pacientov, 27 (77
%) ţien a 8 (23 %) muţov, u ktorých sa identický laboratórny nález pri recidivujúcich
uroinfekciách opakoval počas 2 – 4 rokov v intervale 2 – 20 týţdňov. Katetrizovaných bolo 5
(14 %) pacientov. Zavedený stent mal 1 (3 %) pacient. Ostatní pacienti (n = 29) nemali
v anamnéze údaj o katetrizovaní resp. o zavedenom stente. Predpokladaný pôvod kmeňov
sme stanovili na základe dostupných anamnestických údajov, súbeţných vyšetrení a odberov
klinických vzoriek z urogenitálneho a gastrointestinálneho traktu. Väzbu na povrch
urologických pomôcok sme testovali pomocou modifikovanej metódy podľa Burmolle et al.,
2007. Pouţili sme latexové močové katétre potiahnuté silikónom (Curas, China),
polyuretánové močové katétre (Cystofix, Germany) a polyuretánové urologické double Jstenty (Urecath, Germany).
Výsledky: Všetkých 35 kmeňov (100 %) vykazovalo väzbu na urologické katétre potiahnuté
silikónom. 22 (63 %) kmeňov adherovalo na polyuretánový katéter a aj na hladkú časť
polyuretánového double J-stentu. Na časť double J-stentu s perforáciami adherovalo 23 (66
%) kmeňov – 1 kmeň K. pneumoniae na hladkú časť stentu neadheroval, ale na časť
s perforáciami áno.
Všetkých 6 (17 %) kmeňov izolovaných od pacientov so zavedeným cudzím telesom (5
katetrizovaných pacientov a 1 pacient so zavedeným stentom) adherovalo na silikón aj
na polyuretán.
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Z ostatných 29 kmeňov pochádzajúcich od pacientov bez katetrizácie v anamnéze, 17 (49 %)
kmeňov adherovalo na silikón aj na polyuretán. Pri 7 z týchto izolátov predpokladáme
endogénny pôvod, pri 3 izolátoch nozokomiálny pôvod. V oboch skupinách mal 1 pacient
dlhodobo prítomný močový konkrement. Pri 7 izolátoch sme pre nedostatok anamnestických
údajov nemohli stanoviť pôvod kmeňov.
Záver: Bakteriálne kmene izolované z klinických vzoriek moču vykazovali pomerne vysokú
schopnosť adherovať na abiotický povrch (polystyrén, silikón, polyuretán) bez priamej súvislosti
s pôvodom kmeňov. V zhode s literárnymi údajmi sme zaznamenali výraznejšiu väzbu bakteriálnych
kmeňov na silikón v porovnaní s polyuretánom.
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Streptokokové infekcie urogenitálneho traktu
Artimová K.
Alpha medical s.r.o., oddelenie klinickej mikrobiológie Stropkov
Cieľ: Zistiť výskyt Streptococcus agalactiae vo vybraných vzorkách ţien, gravidných ţien
a novorodencov a rezistenciu na vybrané antibiotiká.
Materiál a metódy: Výskumný súbor tvorili vzorky infikovaných novorodencov a pacientiek
s diagnózou Z34 a N76 vyšetrovaných na pracovisku Alpha medical Stropkov počas rokov
2013, 2014 a 2015. Metódou dôkazu prítomnosti S. agalactiae bola kultivácia na krvnom
agare so stafylokokovou čiarou - CAMP-testom. Jednalo sa o výtery z urogenitálneho traktu
ţien a o výtery z nazofaryngu novorodencov. Rezistenciu voči penicilínu, erytromycínu,
klindamycínu a tetracyklínu sme zisťovali u kmeňov izolovaných od ţien aj novorodencov.
Výsledky: Priemerný výskyt S. agalactiae u ţien vo vybraných vzorkách bol 13,5%,
priemerná prevalencia u gravidných ţien bola 6,5% a u novorodencov 10,2%. Rezistencia S.
agalactiae voči penicilínu bola vo vzorkách gravidných ţien aj novorodencov 0%.
Rezistencia voči erytromycínu bola u gravidných ţien priemerne 59,8% (najviac 63,8%
v roku 2015), u novorodencov 60,4% (najviac 70,3%). Kmene S. agalactiae izolované zo
vzoriek od gravidných ţien boli rezistentných voči klindamycínu v priemere v 56,9% (najviac
58,5%), u novorodencov v 53,3% (najviac 66,7%). Rezistencia voči tetracyklínu u kmeňov
izolovaných od gravidných ţien bola 82,3% (najviac 83,7%), u kmeňov izolovaných od
novorodencov dosahovala priemerne 86,2 % (najviac 87,5%).
Záver: Veľká časť populácie gravidných ţien môţe byť asymptomatickým nosičom S.
agalactiae. Dôleţitý je preto aktívny skríning kolonizácie, nakoľko riziko prenosu na
novorodencov je aj podľa nami zistených údajov aţ 10 %.

26

XIV. Prowazekove dni

Abstrakty posterov

Aktuálne možnosti laboratórnej diagnostiky infekcií ortopedických implantátov
bedrových kĺbov
Jacák, Š.
HPL spol. s r.o., oddelenie bakteriológie, Galanta
Úvod: Implantovanie ortopedických endoprotéz sa u nás začalo na začiatku 70-tych rokov
20-teho storočia. Bolo vytvorených veľa typov endoprotéz. Mali rôzne tvary, funkcie,
chemické zloţenie, povrchové úpravy... Kaţdá z charakteristík rôznou mierou vplývala na
kolonizáciu kĺbovej náhrady baktériami. Dlhodobým trendom je stúpajúci počet primárnych
implantácií. S tým súvisí incidencia infekcií kĺbových náhrad. V odbornej literatúre sa uvádza
na úrovni 0,6 aţ 2 % ročne. Ich patogenéza a klinické prejavy sú veľmi variabilné, čo sťaţuje
diagnostiku. Situáciu komplikuje skutočnosť, ţe väčšina patogénnych mikroorganizmov
spôsobujúcich tieto infekcie má schopnosť tvoriť na povrchu implantátov biofilm. Ide
o vysoko organizovanú štruktúru odolnú voči antibiotikám i voči zloţkám imunitného
systému jedinca.
Cieľom práce je poukázať na význam laboratórnych metód, ktorými je moţné
identifikovať najčastejších pôvodcov infekcií implantátov bedrového kĺbu, určiť ich citlivosť
na antibiotiká a porovnať výsledky mikrobiologických analýz z materiálov analyzovaných na
Slovensku s výsledkami zo zahraničia.
Metódy a materiál: V práci sú retrospektívne zhodnotené kultivačné nálezy za obdobie
rokov 2010 aţ 2014. Vzorky boli odobraté od pacientov po výmene bedrového kĺbu
pri podozrení na infekciu endoprotézy. Infekcia sa môţe rozvinúť v rozmanitom časovom
intervale po implantácii s rôzne závaţným klinickým obrazom, ktorý u pacienta
indikuje reoperáciu. Vzorkami na mikrobiologickú analýzu boli punktáty z kĺbov, obsahy
drénov, výtery z koncových častí drénov, extrahované implantáty, prípadne výtery z ich
povrchov a výtery z pooperačných, primárne sa nehojacich rán. Prijaté vzorky boli podrobené
mikrobiologickej analýze aeróbnou a anaeróbnou kultiváciou. Izolované bakteriálne druhy
boli identifikované mikroskopicky, určením ich biochemických vlastností alebo metódou
hmotnostnej spektrofotometrie MALDI-TOF. Izolované patogénne mikroorganizmy mali
určenú citlivosť na antibiotiká metódou minimálnej inhibičnej koncentrácie.
Výsledky: Od pacientov z ortopedických oddelení v nemocniciach v Galante
a v Dunajskej Strede boli najčastejšie izolovanou skupinou baktérií koaguláza-negatívne
stafylokoky. Najfrekventovanejším druhom bol Staphylococcus epidermidis, čo je v zhode
s nálezmi, ktoré uvádzajú zverejnené odborné články.
Záver: Infikované kĺbové náhrady predstavujú enormnú záťaţ pre pacienta. Včasná
diagnostika a rýchla liečba takejto infekcie pomáhajú predchádzať rozsiahlym devastáciám
mäkkých tkanív a kostí. Najčastejšie sú nachádzané baktérie, ktoré patria medzi beţnú flóru
osídľujúcu koţu a sliznice pacienta. Interpretácia pozitívneho nálezu je preto náročná
a vyţaduje komplexný prístup.
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Rozdiely v sacharidovej zložke bunkovej steny pri kvasinkovej a hýfovej forme Candida
albicans významné pre možnú tvorbu glykokonjugovanej vakcíny
Fiačanová L.1, Machová E.2
1
HPL spol. s r.o., Odd. bakteriológie, Istrijská 20, 841 07 Bratislava
2
Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava
C. albicans je súčasťou slizničnej mikroflóry človeka. Práve schopnosť C. albicans
preţívať ako súčasť slizničnej mikroflóry je spolu s jej morfologickou plasticitou a
schopnosťou tvoriť kvasinkovú aj mycelárnu formu významným faktorom virulencie, ktorá
z nej robí oportúnneho patogéna. Zásadný rozdiel medzi dvoma morfologickými formami C.
albicans je v zloţení bunkovej steny, čo vyvoláva odlišný typ imunitnej odpovede. Tento
poznatok má význam v patogenéze C. albicans, a preto sme sa zamerali na rozdiely v
sacharidovej zloţke kvasinkovej a hýfovej formy. Cieľom bolo porovnať sacharidové
zloţenie a obsah proteínov v manoproteíne, ktorý sme získali rovnakou metódou
z kvasinkovej aj z hýfovej formy C. albicans sérotyp A a sérotyp B. Porovnaný bol aj manán
pripravený z jednotlivých manoproteínov. Tieto poznatky môţu byť ďalej vyuţité pri príprave
glykokonjugátov, ktoré sa javia ako vhodné antifungálne vakcíny, ktoré by v budúcnosti
mohli slúţiť na profylaxiu a na terapiu kandidóz.
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Dve tváre heterológnej imunity v boji proti mikroorganizmom
Staneková D,
NRC pre prevenciu HIV/IDS, SZU v Bratislave
Väčšina hostiteľov, nevynímajúc ľudí, je často infikovaných viacerými patogénmi súčasne,
pričom stimulácia imunitného systému jednou infekciou spôsobuje často zvýšenú náchylnosť
k druhému infekčnému agens. Heterológna imunita predstavuje jav, kedy imunitná odpoveď
voči 1. patogénu je pozmenená vplyvom imunitnej odpovede alebo imunologickej pamäti
voči 2. patogénu. Môţe byť vyvolaná koinfekciou či superinfekciou príbuznými alebo
nepríbuznými patogénmi. Jej výsledkom môţe byť zmenená, obvykle
zhoršená,
imunopatológia ale tieţ navodenie protektívnej imunity. Pritom heterológna imunita nemusí
byť vo vzťahu k svojim vyvolávateľom za kaţdých okolností reciproká.
Práca pojednáva o význame jednotlivých zloţiek heterológnej imunity vo vzťahu
k vybraným mikroorganizmom, akými sú „cross“ reaktívne T-lymfocyty, pomocné CD4
lymfocyty, APC, IFN-γ či genetické a enviromentálne faktory, a o prípadnom vyuţití
heterológnej imunity pri príprave vakcín.

Táto práca bola vytvorená realizáciou projektu "Centrum excelentnosti environmentálneho
zdravia", ITMS č. 26240120033, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj,
financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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Možnosti neantibiotickej terapie infekčných chorôb z pohľadu mikrobiológa
Lívia Slobodníková
Mikrobiologický ústav Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice
v Bratislave
Napriek neustále narastajúcej rezistencii na najčastejšie pouţívané antibiotiká,
antimykotiká, antivirotiká a antiparazitiká, zostávajú tieto „klasické liečivá“ nenahraditeľnou
súčasťou liečby kriticky chorých pacientov. V súčasnosti však zaţívajú renesanciu aj mnohé
ďalšie „neantibiotické“ spôsoby liečby.
Niektoré z nich sú známe z tradičnej ľudovej medicíny. Austrálsky čajovníkový olej
a ďalšie prípravky z liečivých rastlín si svojimi antimikrobiálnymi a liečivými vlastnosťami
dobýjajú celý svet. Na pouţívanie liečivých rastlín dnes nadväzuje výskum ich extraktov a
účinných molekúl. Apiterapia medicinálnymi medmi sa čoraz častejšie pouţíva pri liečbe
chronických infikovaných nehojacich sa rán. Liečebne sa uţ dlho vyuţíva aj propolis. Dodnes
trocha kuriózny spôsob liečenia larvami muchy Lucilia sericata pomáha uţ aj na Slovensku
pacientom s chronickými nekrotickými ranami.
História vyuţívania liečebných fágov a imunomodulátorov mikrobiálneho pôvodu (IMP)
sa začala písať začiatkom 20. storočia. Po nástupe antibiotík síce čiastočne upadli
do zabudnutia, ale núdza vyvolaná antibiotickou rezistenciou ich opäť začala oţivovať.
Na Slovensku je dnes registrovaný preparát STAFAL, obsahujúci liečebné fágy účinné proti
širokému spektru kmeňov S. aureus. IMP sú na Slovensku dostupné buď vo forme
komerčných prípravkov, alebo sa pripravujú z vlastných kmeňov mikroorganizmov pacientov
„šité na mieru“ vo forme autovakcín. IMP nemajú na rozdiel od ostatných spomínaných
antimikrobiálnych prípravkov priamy účinok na mikroorganizmy, ale modulujú imunitnú
odpoveď pacienta na infekčné agensy, čím pomáhajú organizmu pacienta zbaviť sa ich
vlastnými silami.
Neantibiotické prípravky pôsobiace proti mikroorganizmom majú prednostné pouţitie
v terapii chronických infekcií, ktoré neohrozujú bezprostredne ţivot pacienta. Môţu však byť
vhodným doplnkom komplexnej terapie pacientov so závaţnými infekciami, ako aj účinnými
prostriedkami v prevencii nozokomiálnych aj v komunite získaných infekčných chorôb.
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Chronické pyodermie, vrátane akné a možnosti ich liečby autovakcínami
Czirfuszová M., Bertaová G.
HPL spol. s r.o., mikrobiologické laboratórium, Komárno
Liečba chronických pyodermií a akné autovakcínami má bohatú minulosť, v čase éry
antibiotík sa však dostala do úzadia. Táto forma liečby je však aj v dnešnej dobe alternatívou
po zlyhaní dostupných moţností cielenej antimikrobiálnej terapie a dostáva sa opäť
do povedomia lekárov. Z celkového počtu 435 autovakcín pripravených na našom pracovisku
v rokoch 2011 aţ 2014 predstavovali autovakcíny určené na liečbu chronických pyodermií
a akné 11%. Z celkového súboru 48 pacientov liečených autovakcínou sme klinický účinok
hodnotili u 41 (85,42%). V prípade 9 pacientov sme hodnotili klinický stav bezprostredne po
ukončení 10 mesačného podávania autovakcín (súbor č. 1), u ďalších 11 pacientov sme
hodnotili obdobie 1 roka od ukončenia liečby (súbor č. 2) a u 21 pacientov (súbor č. 3) sme
hodnotili 2 roky od ukončenia liečby. Vzhľadom na nízky počet pacientov v súboroch č. 1
a č. 2, hodnotenie úspešnosti liečby pacientov v týchto súboroch nebolo štatisticky
hodnotiteľné. V súbore č. 3 sme dosiahli bezpríznakový stav trvajúci 2 roky po ukončení
liečby u 10 (47,62%) pacientov, u 2 (9,52%) pacientov bezpríznakový stav po liečbe trval 1
rok a u 3 (14,29%) pacientov nastalo výrazné zlepšenie stavu na 1 rok. Účinok limitovaný na
obdobie liečby sme zaznamenali u 1 (4,76 %) pacienta. U 5 (23,81%) pacientov sa nedostavil
očakávaný klinický účinok. Autori prezentujú dve kazuistiky úspešnej liečby
s fotodokumentáciou - liečbu 17 ročnej celkovo zdravej, imunokompetentnej pacientky s
ročnou anamnézou secernujúcich loţísk na predkoleniach spôsobených infekciou
Staphylococcus aureus a liečbu akné u 13 ročnej pacientky.
Naše výsledky aj kazuistiky úspešnej liečby poukazujú na význam autovakcín v liečbe
chronických pyodermií a akné. V našom súbore sme dosiahli dlhodobo bezpríznakový stav
takmer u polovice liečených pacientov a u ďalších necelých 30% nastalo zlepšenie stavu.
czirfuszova@hpl.sk

31

XIV. Prowazekove dni

Abstrakty prednášok

Antimikrobiálna rezistencia termofilných kampylobakterov na Slovensku
Choková J.1, Hanzen J.1, Kmeť V.2
1
2

HPL spol. s r.o., Oddelenie bakteriológie, Košice
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Košice

Cieľ: Najčastejším bakteriálnym pôvodcom hnačkovitých ochorení v rozvinutých krajinách
sa stal rod Campylobacter spp. Kampylobakterióza je od roku 2009 najčastejšie hlásené
ochorenie v rámci EÚ a od roku 2011 aj na Slovensku. Pôvodcami ľudských gastroenteritíd
sú v prevaţnej väčšine prípadov termofilné druhy Campylobacter jejuni a Campylobacter
coli. Cieľom práce bolo zaznamenať u kmeňov kampylobakterov výskyt rezistencie proti
definovanej zostave antimikrobiálnych látok. U vybraných rezistentných izolátov
Campylobacter jejuni a C. coli sme pomocou PCR určovali gény pre rezistenciu a virulenciu.
Metódy: Do práce sme zahrnuli 828 kmeňov Campylobacter jejuni a Campylobacter coli,
izolované v piatich prevádzkach HPL spol. s r.o. - Košice, Prešov, Komárno, Galanta,
Bratislava - Petrţalka, od januára do apríla 2015. U izolovaných kmeňov kampylobakterov
sme diskovou difúznou metódou stanovili citlivosť na nasledovné antimikrobiálne látky:
klindamycín (CLI), erytromycín (ERY), ampicilín a sulbaktám (SAM), ciprofloxacín (CIP),
cefalotín (CEF), tetracyklín (TET). Výsledky testov citlivostí sme interpretovali podľa kritérií
EUCAST. Z celkového súboru kmeňov sme vyselektovali 20 izolátov rezistentných proti
TET, SAM a CIP, u ktorých sme určili rod pomocou PCR (Josefsen a kol. 2004), druh
a biodiverzitu Maldi Tof biotyperom a gény rezistencie blaOXA-61 (Obeng a kol. 2012), cmeB
(Olah a kol. 2006), tetO (Ng a kol. 2001) a gén virulencie cdtB (Asakura a kol. 2008)
pomocou PCR.
Výsledky: Najvyšší výskyt rezistencie v sledovanom súbore vzoriek bol zaznamenaný proti
ciprofloxacínu – 67,6%, výskyt génu cmeB (efluxová pumpa) sme detegovali u 12 kmeňov
z celkového počtu 20. V prípade ampicilínu so sulbaktámom bol výskyt rezistentných kmeňov
niţší – 26,4%, pričom betalaktamáza typu OXA-61 sa vyskytla u jedenástich kmeňov.
Rezistencia voči tetracyklínu sa vyskytla u 32,4% kmeňov a gén tetO bol prítomný
u štrnástich kmeňov. Všetky tri testované gény rezistencie súčasne sa vyskytli u piatich
kmeňov C. jejuni a u jedného kmeňa C. coli. Rezistencia proti erytromycínu a klindamycínu
sa v testovanom súbore vzoriek vyskytla iba ojedinele, preto sme PCR diagnostiku pre tieto
antibiotické látky nerealizovali. Prítomnosť génu cdtB zodpovedného za tvorbu toxínu sme
stanovili u šiestich z 20 multirezistentných kmeňov. Výsledky PCR diagnostiky potvrdili rod
Campylobacter spp. u všetkých 20 analyzovaných kmeňov, z ktorých boli metódou
hmotnostnej spektrofotometrie detekované iba 3 kmene Campylobacter coli. Selektovaných
20 kmeňov Campylobacter jejuni a C. coli pochádzalo od pacientov z okresov Košice,
Prešov, Komárno a Bratislava. Z celkového počtu 20 bolo 9 kmeňov (45%) izolovaných
z rekta detí vo veku do 5 rokov. Najčastejšie uvedenou diagnózou v sledovanom súbore
vzoriek bola diagnóza K30.
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Závery: Liečba nekomplikovanej kampylobakterovej gastroenteritídy spočíva iba v dôkladnej
rehydratácii. Závaţnejšie infekcie vyţadujú aj antibiotickú liečbu. Empirickým liečivom pri
suspektnej bakteriálnej gastroenteritíde sú fluorochinolóny, tetracyklíny a makrolidy. Výskyt
rezistencie voči fluorochinolónom v sledovanom súbore vzoriek bol aţ 67,6%, proti
tetracyklínom 32,4% a proti ampicilínu so sulbaktámom 26,4%. Liekom voľby by preto mali
byť makrolidy, u ktorých sa rezistencia v nami vyšetrenom súbore vyskytovala iba ojedinele.
Výsledky sú prvou správou o výskyte génov rezistencie na antimikrobiálne látky
u Campylobacter spp. na Slovensku.
Práca je výsledkom riešenia projektu APVV-14-0274
chokova@hpl.sk
kmetv@saske.sk
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Je to patogén, oportúnny patogén, saprofyt?
(Nová éra identifikácie: MALDI-TOF)
Lacková D.1, Brucková B.1, Čulíková M.1
1
HPL spol. s r.o., prevádzka Levice
Hmotnostná spektrometria MALDI-TOF patrí medzi vysoko sofistikované technológie, ktoré
sa v súčasnosti stávajú beţnou súčasťou kvalitných mikrobiologických laboratórií vo svete
ako aj na Slovensku. Jeho vyuţitie umoţňuje rýchlu a presnú identifikáciu širokého spektra
mikroorganizmov, vrátane baktérií, vírusov alebo mikroskopických húb. MALDI-TOF
identifikuje proteíny získané z mikroorganizmov prostredníctvom určenia ich hmotnosti,
hmotnosti ich jednotlivých peptidov a ich fragmentov. Vyuţíva mechanizmus ionizácie, kedy
po oţiarení laserom sú molekuly vzorky ionizované. Rýchlosť letu nabitých iónov sa meria,
pričom je úmerná ich molekulovej hmotnosti a náboju. Získané hmotnostné spektrá sú
druhovo špecifické a ich porovnaním s komerčne dodávanou referenčnou databázou
hmotnostných spektier proteínov je moţné presne identifikovať mikroorganizmus.
Pre mikrobiológov v laboratóriu ako aj pre ošetrujúcich lekárov, ktorým sú výsledky analýz
zasielané, to znamená, ţe sa budú stále častejšie stretávať s novými druhmi baktérií, občas
raritne znejúcimi (napr. Wohlfahrtiimonas chitiniclastica), ktoré môţu byť izolované od
pacientov a spôsobovať infekcie. Okrem širokého spektra identifikovaných druhov je
výhodou aj rýchlosť a presnosť s akou je moţný infekčný agens vo vzorke identifikovaný.
Autorky prednášky chcú oboznámiť kolegov so zaujímavými nálezmi baktérií, ktoré boli
pomocou metódy MALDI-TOF identifikované vo vzorkách pacientov analyzovaných v
laboratóriu HPL Levice. Zavedenie hmotnostnej spektrometrie do beţnej rutinnej praxe je
krokom vpred v odbore klinická mikrobiológia a má nesporne významný diagnostický
benefit.
lackova@hpl.sk
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Úskalia v mikrobiologickej identifikácií burkholdérií
Melter J., Melterová K., Kallová T., Fábry J.
Šrobárov ústav dTaRCH,n.o. Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK
Dolný Smokovec, Vysoké Tatry
Pľúcna kolonizácia burkholdériami u pacientov s cystickou fibrózou je spojená so zlou
klinickou prognózou. Vysoký stupeň rezistencie burkholdérií na antibiotiká predstavuje
najváţnejšie riziko.
Diagnostické a identifikačné metódy burkholdérií je moţné rozdeliť na dve základné skupiny
zaloţené na určovaní fenotypu a genotypu. Obe metódy sú pre klinickú medicínu
nepostrádateľné. Zatiaľ čo pri fenotypovej analýze je dôleţité určenie citlivosti resp.
rezistencie na antibiotiká, úlohou genotypovej analýzy je presná identifikácia bakteriálneho
izolátu nielen v taxonomických, ale aj v epidemiologických súvislostiach.
Klasická mikrobiologická diagnostika burkholdérií je zaloţená na kultivácii na selektívnych
médiách a následne na typizácii pomocou biochemických testov. Kultivácia a identifikácia
môţe trvať 5 – 7 dní.
Fenotypová identifikácia resp. biochemické testy sú vykonávané komerčnými súpravami,
ktoré pri správnej príprave subkultúry izolovaného kmeňa by mali určiť, ţe sa jedná a B.
cepacia komplex, odlíšiť B. gladioli, Pseudomonas, Stenotrophomonas a pod. Komerčné
biochemické testy sú však determinované rozsahom databázy, ktorú pouţívajú, čo
v niektorých prípadoch sa môţe prejaviť ako problém v nepresnej identifikácii burkholdérií,
pseudomonád, ralstónií, pandoreí, absencia B. gladioli a pod. Spoľahlivosť týchto metód vo
vzťahu k identifikácií burkholdérií sa pohybuje v rozsahu 60 – 96%. Z tohto pohľadu je
dôleţité, aby bol určený genotyp izolovaného kmeňa, ktorý potvrdí či sa jedná skutočne
o burkholdériu a o aký genomovar.
Genotypová analýza baktérií a teda aj burkholdérií je zameraná na vybrané sekvencie DNA
a 16S rRNA. Dnes je uţ sekvenovaný genetický kód mnohých bakteriálnych druhov, čo
umoţňuje presnú genetickú identifikáciu druhov, subtypov a genetických variet.
Jedným zo základných princípov určenia genotypu je vizualizácia PCR amplikonu
determinovaného špecifickými primermi, ktoré ohraničujú taký úsek DNA, ktorý je jedinečný
pre jednotlivé druhy a ich genomovary a tým ich odlišuje.
Klasifikácia burkholdérií je komplikovaná. Burkholdérie ako bakteriálny rod predstavujú
skupinu 34 vývojovo príbuzných mikroorganizmov, z ktorých je 9 veľmi úzko geneticky
spätých a sú zoskupené do komplexu označovaného ako B. cepacia komplex (BCC). Cieľom
DNA analýzy BCC sú viaceré úseky génov: recA, BCR1, BCR2, fur, atpD, gyrB a i. Doposiaľ
nebola nájdená sekvencia NK, ktorá by bola špecifická pre kaţdý genotyp zvlášť. Genetický
kód burkholdérií môţe byť analyzovaný viacerými metódami: klasická end-point PCR,
sekvenčná analýza, restriction fragment length polymorphisms (RFLP), pulsed-field gel
electrophoresis (PFGE), random amplified polymorphic DNA (RAPD), multi-locus sequence
typiing (MLST). Ich cieľom je presná identifikácia jednotlivých genetických variet. Napriek
spoločnej metodike však vo výsledkoch existujú medzilaboratórne rozdiely. V súčasnosti nie
je k dispozícii jednoduchý a efektívny spôsob pre klasifikáciu skupiny Burkholderia cepacia
komplex. Identifikačné postupy nám len umoţňujú s veľkou pravdepodobnosťou sa priblíţiť
k presnému taxonomickému zaradeniu analyzovaného kmeňa.
V práci poukazujeme na molekulárnu podstatu úskalí v identifikačných postupoch BCC, ktoré
spočívajú vo vysokej DNA similarite BCC a v roztrieštenej nukleotidovej variabilite ich
genetického kódu.
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Sérologicko-virologická diagnostika očných infekcií.
Kollárová K., Hučková D.
HPL spol. s r.o., Bratislava
Cieľom prednášky je zhrnúť moţnosti a úskalia sérologicko-virologickej diagnostiky
pri infekčných ochoreniach oka. Zistenie etiológie ochorenia si často vyţaduje
multidisciplinárny prístup a úspešnosť určenia infekčnej príčiny vo veľkej miere závisí i
od vyšetrenia adekvátneho materiálu.
Ťaţiskovým vyšetrením je priamy dôkaz patogénnych mikroorganizmov v očnom
materiáli (napr. výter spojovkového vaku, komorová voda, sklovec), v súčasnosti často
pomocou molekulárno-biologických metód (PCR).
Limitáciou sérologickej diagnostiky očných infekcií je fakt, ţe nemusia byť vţdy prítomné
známky systémovej infekcie.
Moţnosti laboratórnej diagnostiky sú demonštrované na prípade 15-ročnej
imunokompetentnej
pacientky
s
varicelovou
akútnou
retinálnou
nekrózou
bez predchádzajúcich koţných prejavov.
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Záchyt pneumokokov u detí 0 - 5 ročných z Pediatrickej kliniky vo FNsP Nové Zámky
v rokoch 2009-2014
Tóthová M., Mikovičová A., Rogozánová K.
Ústav klinickej mikrobiológie, Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch
Cieľ:
Zmapovať výskyt pneumokokov u detí 0-5 ročných hospitalizovaných na Pediatrickej klinike
FNsP Nové Zámky.
Úvod:
Streptococcus pneumoniae je oportúnny patogén, ktorý beţne kolonizuje sliznicu horných
dýchacích ciest (cca 40% detí v beţnej populácii), pričom môţe vyvolávať závaţné invazívne
infekcie (pneumónie, meningitídy), otitídy, konjunktivitídy. Pneumokoková infekcia sa
rozvíja ako dôsledok porušenej obranyschopnosti organizmu, napr. po predchádzajúcom
chrípkovom ochorení. Najviac ohrozenou skupinou sú deti od 3 mesiacov do 3 rokov.
Od roku 2009 je na Slovensku zavedené povinné očkovanie proti pneumokokom, dostupné sú
dve konjugované vakcíny – PCV 10 a PCV 13.
Súbor a metodika:
Počas daného obdobia sme v laboratóriu ÚKM vo FNsP Nové Zámky sledovali výskyt PN
u detí 0-5 ročných v rôznom biologickom materiáli. Kmene Streptococcus pneumoniae sme
identifikovali pomocou pozitívneho optochínového testu, v prípade nejasností Streptotestom
(f. Erba Lachema s.r.o.). Diskovou difúznou metódou sme stanovili citlivosť na antibiotiká –
ampicilín, ampicilín+sulbaktám, amoxicilín+kyselina klavulánová, klindamycín, erytromycín
a trimetoprim+sulfametoxazol. Citlivosť na penicilín sme stanovili pomocou
E-testu (MIC Test Strip PenicilinG 0,002-32ug/ml, f. Liofilchem).
Výsledky a záver:
Počas sledovaného obdobia sme nezachytili pneumokoka rezistentného na penicilín.
Zaznamenali sme však vzrastajúci trend rezistencie na erytromycín, klindamycín a kotrimoxazol. Kolonizácia horných dýchacích ciest kmeňom Streptococcus pneumoniae zostala
počas piatich rokov na sledovanom klinickom pracovisku nezmenená. Najvyšší záchyt
pneumokoka sme mali v roku 2014 z ucha (36,4%) a v roku 2012 z oka (17,3%),
z hemokultúr a likvorov na nám pneumokoky izolovať nepodarilo.
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