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Morfologie Gram
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Růst McConkey agar
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•• Jsou primJsou primáárnrníí ststřřevnevníí patogeny pro patogeny pro 
ččlovlověěka a zvka a zvíířřataata

•• ČČasto ve vodasto ve voděě
•• KontaminujKontaminujíí potravupotravu
•• Jsou pohyblivJsou pohyblivéé
•• Fimbrie Fimbrie –– adheze  adheze  

Salmonella typhi a paratyphi
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•• Kultivace na bKultivace na běžěžných a selektivnných a selektivníích ch 
ppůůddááchch
–– Endo, McConkey, DC agarEndo, McConkey, DC agar
–– Wilson Blairova pWilson Blairova půůda (WB)da (WB)
–– KrKráátktkáá pestrpestráá řřadaada

•• IndolIndol--,,LaktLakt--,Sach,Sach--, Malt+,Gluk+ plyn+, , Malt+,Gluk+ plyn+, 
UreUre--, Cit+, H, Cit+, H22S+, Pohyb+, Nitr+S+, Pohyb+, Nitr+

Salmonella typhi a paratyphi
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Salmonella paratyphi na DC agaru
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Salmonella paratyphi na WB agaru
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•• AG: AG: 
–– O, H, O, H, ViVi –– u u Salmonella typhiSalmonella typhi

•• PATOGENITAPATOGENITA
–– FakultativnFakultativníí intracelulintraceluláárnrníí parazitparazit
–– 1) Septick1) Septickáá forma onemocnforma onemocněěnníí

•• S.typhiS.typhi + + S.paratyphiS.paratyphi bbřřiiššnníí tyfy a tzv. paratyfy tyfy a tzv. paratyfy 
•• V popV popřřededíí hlavnhlavněě bolesti hlavy, svalbolesti hlavy, svalůů a horea horeččkaka

Salmonella typhi a paratyphi
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•• 2) Hnisav2) Hnisavéé loklokáálnlníí –– klouby, meningy, kostiklouby, meningy, kosti
•• 3) Ostatn3) Ostatníí ((S.S.typhimuriumtyphimurium, S.enteritidis, S.enteritidis))

–– GastroenterickGastroenterickéé salmonelsalmonelóózyzy
•• Enterokolitidy z potravin  Enterokolitidy z potravin  

–– OO--Ag je blokAg je blokáátor fagocyttor fagocytóózy a komplementuzy a komplementu
–– ProtektivnProtektivníí faktor pro prfaktor pro průůnik do epitelunik do epitelu
–– CytotoxinyCytotoxiny

Salmonella typhi a paratyphi
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•• PATOGENITA: PATOGENITA: 
–– Vazba na epitel a M buVazba na epitel a M buňňkyky
–– PoPošškozenkozeníí epitelu epitelu prprůůnik do submuknik do submukóózyzy
–– Tam prTam průůnik do MF nik do MF ppřřeežžíívváánníí v nichv nich
–– Rozpad Rozpad endotoxinendotoxin
–– Do lymfatických cest a krve, jater, slezinyDo lymfatických cest a krve, jater, sleziny

Salmonella typhi a paratyphi
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•• SeptickSeptickéé onemocnonemocněěnníí
–– Vstup GIT, ale Vstup GIT, ale žžáádný prdný průůjem!jem!
–– Bolesti hlavy, horeBolesti hlavy, horeččkaka
–– BacilonosiBacilonosičči ve i ve žžluluččnnííkuku
–– PPřřenos fekenos fekáálnlněěororáálnlníí cestou i mocestou i moččíí!!
–– DDřřííve ve ččastastéé, dnes hlavn, dnes hlavněě 3. sv3. svěětt
–– Dg: HEMOKULTURA pozitivita dDg: HEMOKULTURA pozitivita dřříív nev nežž ve ve 

stolici !!!stolici !!!

Břišní tyfus
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•• S. cholerasuisS. cholerasuis
•• klouby, meningy, kostiklouby, meningy, kosti
•• Rozsev krvRozsev krvíí

Metastatické hnisavé procesy
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•• S.S.typhimuriumtyphimurium
–– EpidemickyEpidemicky
–– JJíídlemdlem

•• S.enteritidisS.enteritidis
–– Infikuje vajInfikuje vajííččka a kuka a kuřřataata

•• Tzv. SALMONELTzv. SALMONELÓÓZY ZY –– znznááte z TVte z TV

Gastroenteritidy
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•• TERAPIETERAPIE
–– ChloramfenikolChloramfenikol
–– U gastroenteritid nejsou nutnU gastroenteritid nejsou nutnáá ATBATB
–– Riziko endotoxinovRiziko endotoxinovéého ho ššoku z noku z nááhlhléého ho 

rozpadu bakterirozpadu bakteriíí !!!!!!
–– Imunita hlavnImunita hlavněě bunbuněčěčnnáá !!!!!!

Salmonely
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•• PREVENCE: PREVENCE: 
–– OOččkovkováánníí žživými atenuovanými kmenyivými atenuovanými kmeny
–– NepNepřříílilišš efektivnefektivníí

•• DG: DG: 
–– KultivaceKultivace
–– BiochemickBiochemickéé testytesty
–– SerotypizaceSerotypizace
–– NepNepřříímo Ig proti O,H,mo Ig proti O,H,ViVi Ag Ag 

•• Widalova reakce (titr nad 80 signifikantnWidalova reakce (titr nad 80 signifikantníí
•• PPřříípadnpadněě ElisouElisou

Salmonely


