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Molekulární technologie 
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• Kvantitativní Real-Time PCR (patogen – specifické primery a sondy 

pro stovky mikroorganismů – bakterií, hub, virů, parazitů)

• Sangerovo sekvenování – kvalitativní pandetekce bakterií a hub

• Next Generation Sequencing (NGS) – kvantitativní pandetekce

bakterií, hub, DNA virů, RNA virů, mikroskopických parazitů



Jak běžné….
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Pacient: DBH 
– stěr z vulvy, krku a nosu
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Mycoplasma felis / canis / arginini / gateae / mycoides
Ureaplasma felinum / canigenitalium / parvum

Chlamydia felis / pneumoniae

- promořenost koček i psů je vysoká
- primární postižení často se sekundární bakteriální superinfekcí

- oči, respirační systém, urogenitální systém
- nejčastější příčina neplodnosti a chronických obtíží

- PCR diagnostika metodou volby (nevhodné pro klasickou mikrobiologii - kultivační nároky)
- kvantitativní nález nutný (odpověď na léčbu; rezistentní kmeny)

- léčba (dlouhodobá): chinolony (ciporfloxain, pradofloxacin), tetracykliny, 
azitromycin/klindamycin

Typizace pomocí Sangerova sekvenování
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Pacient: LB - nitrooční tekutina

• 39-letá pacientka s progresivní asymetrickou bilaterální ztrátou zraku trvající 4 roky

• Prechiasmaticky abnormální nález na n. opticus

• Jizvení a drobné cysty na sítnici, „sněžení a záblesky“ kontinuálně

• Sklivcový zákal

• Diferenciální diagnostika: infekční, autoimunitní, genetická (hereditární vitreoretinopatie)

• OA: ve společné domácnosti kočky

• Molekulární pandetekce bakterií, virů, hub, mikroskopických parazitů: 

Chlamydia (Chlamydophila) felis - Chlamydiová endophthalmitis
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Pacient: Roky Nápravník
– sekret z nosu

• Chronická léta trvající hlenohnisavá sekrece z dutiny nosní

• Chronická inhalační kortikoterapie!, intermitentně kúry ATB

• Celkové neprospívání

Molekulární mikrobiologie:

Mycoplasma canis

Pandetekce bakterií (Sanger, bez detekčního limitu)

Streptococcus equi subsp. zooepidemicus

• Majitelka i pes pravidelný kontakt s koňmi (podkoní)

• U majitelky recentně těžká ulcerativní angína; klasická mikrobiologie: Streptococcus

equi subsp. equi ??? 

• Roky Nápravník léčba: tetracykliny (Doxyhexal) v 4-týdenní kúře + makrolid (10 dnů)

• SP: zdráv, bez sekrece, bez kortikoidní terapie
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Pacient: Chvostan bělolící 
– nekropsie jater, tekutina z dutiny břišní

• Náhle se rozvíjející septický stav s orgánovým selháním

• Perakutní průběh z plného zdraví

• Rozvoj příznaků a úhyn v průběhu několika hodin

Molekulární mikrobiologie:

Pandetekce bakterií (Sangerovo sekvenování):

Streptococcus equi subsp. zooepidemicus

• Přenos infekce pravděpodobně ošetřujícím personálem

• Přísná hygienická opatření

• Různá vnímavost různých druhů zvířat (člověka) k dané infekci!
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Pacient: Don 
– zubní plak
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Sepse s fulminantní purpurou a symetrickou gangrénou po kousnutí psem

Kauzální agens: Capnocytophaga canimorsus

American Journal of the Medical Sciences, 2004, 327 (6): 369-372
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Pacient: Lvíče a jeho ošetřovatelé
– chlupy a šupinky kůže

• Šupící se ložiska na kůži, ložiskovité vypadávání chlupů

• U ošetřujícího personálu obdobný nález

Molekulární mikrobiologie:

Pandetekce hub (Sangerovo sekvenování):

Trichophyton soudanense

• Vzácný původce kožních mykóz

• Endemicky střední Afrika, do Evropy zavlečen cestováním

• Zdroj pravděpodobně infikovaná morčata, která byla krmena lvům

• Na klasických kultivačních půdách bez úspěchu







Candidatus Neoehrlichia Mikurensis
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