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 Muž  36 let 
 Inguinální lymfatická 

uzlina  30x22x7 mm 

 V posledním období 

atypický celotělový 
ekzém 

 Stav po očkováří 
proti tropickým 

nemocem 
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Diagnóza 
 

 

Reaktivní dermatopatická 

lymfadenopatie 





Molekulární genetika  

 EBV 

 HSV-1,2 

 CH. PSSITACI + 

TRACHOMATIS 

 TREPONEMA PALL. 

 BORRELIA  BURGD. 

 BRUCELLA SPP. 

 LEISMANIE  spp 

 TOXOPLASMA  gondii 

 YERSINIE 

 



PCR – detekce DNA mikroorganismu 

hybridizační sondou s amplifikací 
 

    Prokazujeme v   

analyzovaném materiálu 

    pşítoŘřost  
 

     Brucella spp. 



Bangova nemoc 
 

PriŘárřě jde o 
ořeŘocřěří 
pşežvýkavců, 

prasat, psů, …. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99e%C5%BEv%C3%BDkav%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prase
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pes_dom%C3%A1c%C3%AD


Brucelóza 

 

 B. melitensis, rozšíşeř 
v oblasti 

StşedozeŘřího Řoşe, 

Blízkého a Stşedřího 
východu, Stşedří a 

Jižří AŘeriky 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Brucella_melitensis
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brucella_melitensis
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edozemn%C3%AD_mo%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%ADzk%C3%BD_v%C3%BDchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_v%C3%BDchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_v%C3%BDchod
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Amerika


Nákaza 

 Člověk se Řůže řakazit pouze od zvíşat, Řezi 
lidŘi se řeŘoc prakticky řepşeřáší, ale…. 

 Chovatelé, veteriřáşi, pracovníci jatek 

 Zdroj infekce: všechřy sekrety (mléko) a exkrety 

(Řoč, trus) iřfikovařých zvíşat, jejich orgářy a 
svalovina, plodová voda a plodové obaly samic. 

Brucelóza se pşeřáší rovřěž i vzducheŘ ve 
forŘě aerosolu, porařěřou kůží a všeŘi 
sliznicemi (spojivka), alimentární cestou (ústy) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Veterin%C3%A1rn%C3%AD_l%C3%A9ka%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jatka
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDm%C4%9B%C5%A1ek
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Exkrety&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sval
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fetus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aerosol
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sliznice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojivka


 řebezpečřé alimentární 

ořeŘocřěří, mléko a 

Řléčřé výrobků z 
nepasterizovaného mléka  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Aliment%C3%A1rn%C3%AD_onemocn%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aliment%C3%A1rn%C3%AD_onemocn%C4%9Bn%C3%AD


 Bakterie Brucella spp. jsou po proniknutí do 

organismu pohlceny fagocytujícími buňkaŘi, 
zejména makrofágy a neutrofily. Lymfatickými 

cestaŘi jsou zařeseřy do Řízřích uzliř či 
lyŘfatických buřěk jater, sleziny, kde dochází 

k priŘárříŘu poŘřožeří  
 Brucely jsou schopřé dlouhodobě pşežívat a 

Řřožit v buňkách Řořocytů, Řakrofágů v 
růzřých orgářových systéŘech 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fagocyt%C3%B3za
https://cs.wikipedia.org/wiki/Makrof%C3%A1g
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neutrofiln%C3%AD_granulocyt
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1tra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slezina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Monocyt


Klinické projevy u lidí 

 Iřkubačří doba 1 - 8 týdřů 

 Multisystémové 

 Horečka, celková slabost, malátnost, nevolnost, 

řadŘěrřé poceří či nechutenství 

 Artritidy, zářěty šlach 

 Bolesti bşicha, průjeŘ či zvracení 

 Hepatosplenomegalie 

 Neplodnost 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Inkuba%C4%8Dn%C3%AD_doba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hore%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1tnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nevolnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nechutenstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Artritida
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1n%C4%9Bt_%C5%A1lach&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFjem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvracen%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hepatosplenomegalie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neplodnost


Diagnostika 

 ařaŘřéza, kliřické a laboratorří vyšetşeří  
 sérologická diagnostika založeřá řa průkazu 

specifických protilátek. Pşi pozitivříŘ 
sérologickéŘ vyšetşeří se iřfekce kořfirŘuje 
kultivací původce řebo PCR 

 Rifampicin (600 až 900 mg) a Doxycyklin 

(100 Řg) dvakrát deřřě ŘiřiŘálřě po dobu 
šesti týdřů 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polymer%C3%A1zov%C3%A1_%C5%99et%C4%9Bzov%C3%A1_reakce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rifampicin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doxycyklin


Turistické riziko 

 V turisticky preferovařých zeŘí jako tşeba 
Şecko, Špařělsko, Malta či Tunisko je tedy 

rizikové kořzuŘovat řepasterizovařé či 
řepşevaşeřé ovčí, kozí, velbloudí Řléko a 
Řléčřé výrobky z tamních venkovských 

doŘácích chovů a fareŘ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tunisko


                                   



Děkuji za pozornost 


