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Infekčné choroby

= najčastejšie ochorenia u ľudí (vyhľadajú lekársku pomoc)

- vo svetovom meradle  najčastejšia príčina úmrtia

= prenosné (kontagiózne – prenos medzi ľuďmi)

z prírodných rezervoárov

virulencia

obranyschopnosť organizmu (aj dedičné vlohy)

vek organizmu (intrauterinne, iný priebeh u detí...)

správanie ľudí

ročné obdobie

 Vírusy

 Baktérie

 Plesne

 Parazity



Vírusové choroby

Respiračné infekcie

„Prechladnutie“ – rinovirusy, coronavirusy (resp. epitel...bradykinin)

Chrípka (influenza)

Parainfluenza (deti – laryngotracheitída so stridorom)

RSV (nebezpečné pre dojčatá), Adenovírusy (...interstic. pneumónie)

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 

-etiológia – dlho neznáma

... Corona vírus: 

zdroj = cibetka palmová, Čína, Taiwan

prenos = zdravotnícky personál

turisti, business



Vírusové choroby

Respiračné infekcie - SARS

Exantémy

Osýpky - u podvyživených vysoká mortalita

- indiáni – nízka prirodzená rezistencia

mukozitídy + vaskulitída (exantém)

Rubeola (rubella) - kongenitálna rubeola – závažné poškodenia

Kiahne (variola) - eradikované



Vírusové choroby

Črevné infekcie

Rotavírusy - fekálne-orálny prenos, vodnaté hnačky (t.črevo!)

Norwalk vírusy – epidémie gastroenteritíd

Hemoragické horúčky

- prenášané komármi (žltá h., dengue)

- kliešťami (Krymská h.)

- zoonotické (hlodavce; Bolívijská h., Kórejská h.)

- Ebola (prenos z netopiera)

Žltá horúčka - Afrika, J. Amerika

= flavivírus, nosič Aedes komár, rezervoár opice.

 endotelotropizmus (hemoragie) 

hepatotropizmus (intermed. zóna – nekróza, žltačka)



Vírusové choroby

Herpesvírusové infekcie

Ovčie kiahne - po celom svete; vezikulárny exantém, latentná 

fáza, herpes zoster.

Herpes simplex 1 - ochorenia „nad pásom“ (>90% už v detstve)

Herpes simplex 2 - ochorenia „pod pásom“ (pohlavne, neonatálny

herpes)

EBV infekcie - do 3 r. asymptomatický, 

neskôr i. mononukleóza

- endemicky Burkittov lymfóm

- nazofaryngeálny Ca

- Hodgkinov lymfóm ?!!!

(CD3 R na B-Ly, na epiteli faryngu)

Cytomegalovírus - iba imunokomprimovaní

- kongenitálna infekcia

Humánne papiloma vírusy



Baktériové infekcie

Staphylococcus aureus - furunkul, karbunkul, osteomyelitis,

(koaguláza neg.) respiračné infekcie, toxický šokový sy.

Streptococcus pyogenes - faryngitída, šarlach, erysipel

impetigo (pyoderma) – kontakt, vlhké

prostredie

Streptococcus pneumoniae - pneumónia, otitis media, meningitis

Infekcie detského veku

Diftéria - C. diphteriae, toxín

Čierny kašeľ - B. pertussis, 

tracheobronchitída

Hemophilus i. - faryngitída, meningitída

bronchopneumonia



Baktériové infekcie

Pohlavne prenosné ch.

Gonorrhea

Syfilis 

Ulcus mole - Hemophilus ducrei – genitálne ulcerácie, 

lymfadenopatia = 3. najčastejšia STD

- v menej vyvinutých krajinách (prenos HIV)

Granuloma ingvinale - v trópoch a subtrópoch (ulkusy genitálu a okolia)

Calymmatobacterium granulomatosis

Lymphogranuloma venereum - Chlamydia trachomatis, serovary L

- endemický v trópoch, v Európe hlavne homosex. muži



Baktériové infekcie

Enteropatogénne infekcie

Enterotoxigénne E. coli - J. Amerika, Afrika, Ázia – nosiči, 

deti, cudzinci

(+ enteropatogénne, enterohemoragické, enteroinvazívne E. coli)

Shigelóza - skupiny s nízkym hygienickým štandardom

- vysoká detská úmrtnosť v 3. svete 

Cholera - epidémie až pandémie – Ázia, stredný východ, 

India, Bangladéš



Baktériové infekcie

Enteropatogénne infekcie

Salmonella - enterokolitída

Salmonella typhi

-časté v nerozvinutých krajinách

Klostrídiové infekcie

= sporulujúce anaeróby

C. perfringens

C. botulinum

C. difficile

C. tetani – osobitne kde je 

dobytok, kone

(! pupočník – priložiť zem)



Baktériové infekcie

-zo zvieracích rezervoárov:

Brucelóza - dobytok

Mor (Yersinia pestis) - malé hlodavce, potkany (blchy)

Tularémia - dobytok, vysoká zver... (sací hmyz)

Antrax - dobytok, pes, prasa

Listerióza - sporadický výskyt (pôda, zvieratá)

- intrauterínna/dospelí-meningitída

Cat-scratch - ...lymfadenopatia ( mačka)

Bartonelóza - človek (piesková mucha)

Peru, Ecuador, Kolumbia

1. hemolytická anémia (akútna fáza)

2. Kožná „verruca peruana“



Baktériové infekcie

Spirochétové infekcie:

Syfilis

Lymská borelióza

Leptospiróza - L. icterohaemorrhagica (hlodavce)

Weilova choroba

Návratná horúčka - B. recurrentis (človek) (vši)

vysoká koncentrácia ľudí (pracovné tábory)

Etiópia, Sudán, J. Amerika

Noma - T.vincentii + B. fusifomis

ulceratívne-deštruktívny nekrotický proces

- tkanivá tváre, aj končatiny, genitálie...

trópy, podvýživa+iná infekcia



Baktériové infekcie

Ricketsiové infekcie:

Rocky mountain škvrnitá horúčka

- v Amerikách (kliešť)

R. ricketsii ...systémová vaskulitída

Škvrnitý týfus

- endemické ložiská v Amerike, Ázii

R. prowazekii (voš)

Q horúčka

-z domácich zvierat

C. burnetii



Baktériové infekcie

Mykobaktérie:

Tuberkulóza

prirodzená rezistencia 

rozdielna

Lepra

tropická Afrika, Ázia, 

J.Amerika

- kontaktný prenos



Plesňové infekcie

Candida

Aspergillus

Mukormykóza (chlieb, ovocie)

Kryptokokóza

Histoplazmóza

Kokcidiomykóza

Blastomykóza

Sporotrichóza

Mycetoma (Nocardia)

-spravidla limitované, spontánne ustúpia

-kožné, pľúcne, systémové infekcie

-vývoj nepriaznivý u imunokompromitovaných 



Protozoálne infekcie

Malária

= najzávažnejší zdravotnícky

problém

distribúcia

- eradikovaná v rozvinutých

krajinách

prenos  komár Anopheles

Plasmodium falciparum – malígna malária

Inokulované sporozoity – asexuálna schizogónia

 invadujú hepatocyty – delia sa na merozoity

po 2-3 týždňoch  merozity z hepatocytov 

erytrocyty

2-4 dni  živia sa hemoglobínom a delia sa  ruptúra er.

... niektoré merozoity – gametocyty  komár



Malária



Malária

Plasmodium falciparum



Protozoálne infekcie

Amébiáza

Giardiáza

Leishmaniáza

zdroj = rôzne zvieratá

(piesková mucha)

- trópy, subtrópy, Orient

- kožná forma – ulcerácie

- mukokutánna forma – po rokoch ulkus na slizničnom rozhraní

progresia, deštrukcia

- viscerálna forma (Kala-azar) – distribúcia do RES

...hepato-splenomegália, lymfadenopatia, trombocytopenia,

anémia, kachexia



Protozoálne infekcie

Chagasova choroba

T. Cruzi

-stredná a južná Amerika

rôzne zvieratá   ploštice

nodulárna kožná lézia

systémové šírenie

- poškodenie pretrvá aj po ústupe infekcie

- myokard

- gangliové bb. čreva

- meningy



Protozoálne infekcie

Africká trypanozomiáza

T.gambiense, T. rhodesiensae

 mucha Glossina (tse-tse)

Patogenéza – vaskulitída

- autoprotilátky proti Er Ag

- autoAb proti mozgu, srdcu

gambijská forma – týždne/mesiace

rodézijská forma – mesiace/roky

... meningoencefalitída, pankarditída

dysfunkcia pľúc, obličiek

Amébová meningoencefalitída

Naegleria fowleri

- kúpanie sa v teplých vodách



Infekcie červami

Filariáza

rôzne komáre

...mikrofilarie do lymfatických ciev

dospelý červ = 80x0.3 mm, v lymfatickej cieve

-v okolí – zápalová reakcia 

(opakovaná jazvenie)

-edém (elefantiáza)

J. Ázia, Tichomorie, Afrika, 

J. Amerika

Onchocerkóza

„riečna slepota“ = častá

 čierna mucha

...pozdĺž riek v trópoch 

Africka, J.Amerika, Guatemala, Mexiko

samička v podkožímicrofilarie koža, LN, 

orgány, oko

...keď odumrie... immunologická reakcia

 dermatitída (onchocerkóm), slepota, edem

Microfialria bancroftii



Infekcie červami

Schistosomiáza

= bilharsiáza

po malárii najrozšírenejšia choroba (cca 10 % obyvateľstva Zeme)



asexuálna generácia

- v slimákovi

sexuálna generácia

- v stavovcoch



Vajíčka sú 

diagnostické

Schistosoma mansoni Schistosoma haematobium



Askaridóza

Ascaris lumbricoides



Trichinelóza

Trichinella spiralis



Mikrofilarióza

Dirofilaria repens


