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ABSTRAKT 
Salmonella je baktéria bežne sa vyskytujúca v črevách ľudí  
a zvierat. Je najčastejšou príčinou toxoinfekcie prejavujúcej sa 
symptómami v gastrointestinálnom trakte a ľudia sa nakazia 
najčastejšie infikovanou vodou alebo jedlom. Je menej známe, 
že chladnokrvné živočíchy, ako sú napríklad korytnačky, môžu 
byť nosičmi tejto baktérie. Prenáša sa dotykom z infikovaných 
povrchov a nepravidelnou hygienou rúk. Práve preto, kvôli 
zdravotným rizikám sú tieto živočíchy nevhodné ako domáci 
miláčikovia pre malé deti a osoby v rizikových skupinách ako 
sú tehotné ženy, staršie osoby a ľudia so slabým imunitným sys-
témom. Touto problematikou sa zaoberá aj naša štúdia, v ktorej 
sme sledovali výskyt exotických salmonel u chladnokrvných 
živočíchov za roky 2013–2017 na území Slovenskej republiky. 
Výročné správy o činnostiach regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva nám boli zdrojom získaných informácií. Na dô-
kaz, stanovenie počtu a sérotypizáciu baktérií rodu Salmonella 
bola použitá horizontálna metóda v súlade s normou STN EN 
ISO 6579-1:2017 Časť 1: Dôkaz Salmonella sp. Celkovo bolo 
diagnostikovaných 70 pozitívnych vzoriek, z ktorých najviac 
boli vody z akvária korytnačiek, čo predstavuje 44 % z celko-
vého počtu. Identifikovaných bolo 25 rozličných sérotypov za 
5 rokov, najviac v roku 2017 a najmenej v 2016. Najčastejšie 
izolovaný sérotyp bol Salmonella Paratyphi B, var. Java, ktorý 
sa vyskytoval v každom roku, okrem roku 2016 a predstavoval 
14,28 % z celkového počtu. 
 
Kľúčové slová: Exotické salmonely. Laboratórna diagnostika. 
Antibiotická rezistencia. Chladnokrvné živočíchy. Serotypizá-
cia 
 
ABSTRACT 
Salmonella is a bacterium commonly found in the intestines of 
humans and animals. It is the most common cause of toxo- 
infection manifesting symptoms in the gastrointestinal tract and 
people are most commonly infected by water or food. It is less 
known that cold-blooded animals, such as turtles, may be 
carriers of this bacterium. It is transmitted from infected sur-
faces and poor hand hygiene. That is why, due to health risks, 
these animals are unsuitable as pets for young children and 
people in risk groups such as pregnant women, the elderly and 
people with a weak immune system. The aim of our study was 
to observe the presence of exotic salmonella in cold-blooded 
animals for the years 2013–2017 in the Slovak Republic. 
Annual reports on the activities of the regional public health 
authorities were the source of the information we received. For 
the detection, enumeration and serotyping of Salmonella was 
used horizontal method in accordance with STN EN ISO 6579-
1: 2017 Part 1: Detection of Salmonella spp. Overall, was diag-
nosed 70 positive samples, of which the most were water from 
the turtle aquarium, which accounts for 44 % of the total. There 

has been identified 25 different serotypes in 5 years, most in 
2017 and least in 2016. The most common isolated serotype 
was Salmonella Paratyphi B, var. Java, which occurred in each 
year except for 2016 and accounted for 14.28 % of total. 
 
Keywords: Exotic Salmonellas. Laboratory diagnostics. Anti-
biotic resistance. Cold-blooded animals. Serotyping 
 
 
ÚVOD  

Baktérie z rodu Salmonella sú významnym pô-
vodcom ochorenia salmonelózy, ktoré postihuje 
ľudí ako aj zvieratá. Jedná sa o gastrointestinálne 
ochorenie verejno-zdravotníckeho významu, u kto-
rého sa odhaduje, že na celom svete je jeho každo-
ročný výskyt 93,8 miliónov prípadov. Zriedka je 
Salmonella zodpovedná za invazívnejšie ochorenia, 
ako je bakteriémia s metastatickým ochorením, in-
fekcie kože a kostí, infekcie močových ciest, menin-
gitída a absces sleziny. Predovšetkým sa považuje 
za patogén spájaný s potravinami, pričom kontami-
nované potraviny sa každoročne dávajú do súvisu  
s 80 miliónmi prípadov salmonelózy [1]. Salmone-
lóza spojená s chladnokrvnými živočíchami je no-
vovznikajúcim globálnym problémom týkajúcim sa 
verejného zdravia. Hoci ide len o malý podiel všet-
kých prípadov salmonelózy, dôkazy svedčia o tom, 
že prevážne postihuje deti mladšie ako päť rokov  
a klinické prejavy môžu byť závažné. S uvedeného 
dôvodu je potrebné oboznamovať verejnosť s touto 
problematikou, o potenciálnych rizikách a najlep-
ších spôsoboch ochrany. Exotické plazy sa v posled-
ných rokoch čoraz viac stávajú domácimi milá-
čikmi. Bohužiaľ toto zvýšenie ich popularity viedlo 
k zvýšeniu počtu salmonelových infekcií, ktoré sa 
každý rok vyskytujú. Deti vo veku do 10 rokov  
a osoby s oslabeným imunitným systémom sú  
obzvlášť náchylné infekciám vyvolaným Salmo-
nella spp. od plazov a často pociťujú závažné kli-
nické príznaky, vrátane úmrtí v dôsledku septikémie 
a meningitídy [2]. Cieľom štúdie bola analýza  
výskytu exotických sérotypov salmonel z chladno-
krvných živočíchov na území Slovenskej republiky.  
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EPIDEMIOLÓGIA SALMONEL 
Salmonelóza je v mnohých krajinách jedným 

z najčastejších alimentárnych ochorení v oblasti ve-
rejného zdravia a ľudská salmonelóza je aj naďalej 
významným medzinárodným problémom, pokiaľ 
ide o morbiditu a hospodárske straty [3]. 

Salmonela sa môže vyskytovať v pôde, vode, 
rastlinách, vzduchu a taktiež rôzne živočíchy môžu 
byť primárnym zdrojom infekcie. Jedná sa hlavne  
o teplokrvné živočíchy a z chladnokrvných sú to 
najmä plazy. Pre ľudí predstavujú najväčší problém 
hospodárske zvieratá. Nákaza z potravín živočíš-
neho pôvodu predovšetkým z mäsa, vajec hydiny 
a bravčového mäsa je hlavným zdrojom infekcie 
u človeka [4]. Okrem potravín a vody je taktiež 
možný prenos z plazov, ktorých ľudia chovajú ako 
domácich miláčikov. Väčšina plazov a obojživelní-
kov sú prirodzeným rezervoárom salmonel v čreve 
bez prejavov ochorenia. Baktérie vylučujú vo svo-
jich výkaloch, pričom sa môžu rýchlo rozšíriť na ich 
kožu a potom na všetko s čím prichádzajú do styku, 
vrátane klietok, hračiek, odevov, nábytku a domá-
cich povrchov [5]. 

 

Súvis medzi salmonelami a chladnokrvnými ži-
vočíchmi 

Po desaťročia sú plazy známe ako zdroj ľudskej 
salmonelózy. Druhy salmonely boli najprv izolo-
vané z hadov, korytnačiek a jašteríc v 40-tych ro-
koch minulého storočia a nedávne štúdie ukázali, že 
najmenej 50–90 % týchto zvierat sú nosičmi salmo-
nely. Baktérie sa vylučujú vo výkaloch, ale môžu 
byť tiež izolované z kože a hrdla živých plazov. 
Plazy sa čoraz viac držia ako domáce zvieratá, a tým 
sa zvyšujú salmonelové infekcie prenášané týmito 
zvieratami [6]. 

Jedným z dôsledkov rastúceho dopytu po exotic-
kých domácich miláčikoch je potenciál medziná-
rodného dovozu plazov, ktorý má za následok glo-
balizáciu chorôb. Prítomnosť salmonely u divých 
jašteríc a hadov, môže tiež zohrávať úlohu pri sal-
monelóze u ľudí. Jedným z dôsledkov urbanizácie, 
ktoré vedie k zvýšeniu ľudského zásahu do prírod-
ných ekosystémov je väčší potenciál interakcie me-
dzi ľuďmi a voľne žijúcimi zvieratami, čo vedie  
k väčšiemu potenciálu prenosu zoonotických pato-
génov. Zvýšenie interakcie človeka s jaštermi a had-
mi naznačuje, že môžu zohrávať čoraz významnej-
šiu úlohu pri šírení ľudskej salmonelózy, najmä  
s ohľadom na invazívnejšie infekcie pozorované  
u menších detí [7]. 

Najčastejšie druhy salmonel, ktoré súvisia s pre-
nosom salmonely z plazov, patria S. Java, S. Stan-
ley, S. Marina, S. Poona a S. Pomona. Žiadny sé-
rotyp nie je špecifický pre plazy, hoci subspecies III 
je najbežnejší v hadoch a subspecies IV (S. Marina) 
je najčastejšie v iguanskych jašteroch. Niekoľko 
rôznych sérotypov môžu byť izolované z jediného 
plazu. Salmonely sú vysoko odolné aj mimo hosti-
teľa [8]. 
 

Faktory a cesty prenosu  
Primárna cesta prenosu pre salmonely pochádza-

júce z plazov je fekálno-orálne požitie. Ľudia sú 
často infikovaní požitím mikroorganizmov z výka-
loch zvierat [8]. Priamy prenos nastáva manipulá-
ciou s plazom a nepriamy prenos nastáva pri kon-
takte s objektom kontaminovaným plazom, jeho vý-
kalmi alebo kontaminovanou potravou alebo vodou. 
Taktiež oblečenie, ktoré bolo v kontakte s plazmi 
slúžilo ako zdroj prenosu, rovnako ako uškrabnutie 
a uhryznutie. Salmonella spp. môže prežiť dlhú 
dobu v prostredí, najmä tam, kde je vlhko a teplo  
a môže byť izolovaná po dlhšej dobe z povrchov 
kontaminovaných výkalmi z plazov [9]. 
 

Vzorky na vyšetrenie salmonel 
Infekcia plazov je často subklinická, hoci sa 

môžu vyskytnúť symptómy, ako je nekrotizujúca 
enteritída, následkom ktorej môže dôjsť až k smrti 
zvierat. Plazy nesú salmonelu v ich črevnom trakte 
a môžu ju vylučovať nepravidelne. Baktérie môžu 
byť izolované napríklad z klietky, piesku, kože, vý-
trusu alebo z vody v teráriách. Odoberajú sa stery so 
sterilným tampónom ako aj vzorky zo zvierat 
(z kože, konečníka, pazúrikov) a z ich prostredia 
s ktorým prichádzajú do kontaktu a následne sa 
odosielajú do laboratória na vyšetrenie [10].  

Pri podozrení na Salmonella typhi a paratyphi  
u ľudí sa odoberá vzorka stolice do transportnej 
umelohmotnej nádobky. Taktiež na vyšetrenie sa 
môže použiť krv a výter z rekta. Diagnostika salmo-
nel sa vykonáva najmä z klinických vzoriek a vzo-
riek potravín. Vyšetrovaný môže byť však akýkoľ-
vek materiál, v ktorom je podozrenie na možný  
výskyt patogénu [11]. 
 

Prevencia 
Aby sa zabránilo vzniku infekcií, Centrá pre 

kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vydali odporú-
čania pre manipuláciu s plazmi. Niektoré štáty majú 
právne predpisy, ktoré vyžadujú, aby majitelia ob-
chodov s domácimi zvieratami oznámili zvýšené  
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riziká salmonelózy zákazníkom, ktorí plánujú kúpiť 
plazy. Medzi štandardné odporúčania patria hlavne 
časté a dôkladné umývanie rúk mydlom a vodou po 
manipulácii s plazmi alebo s ich klietkami, po kon-
takte s plazmi vymeniť oblečenie. Plazy by sa mali 
tiež uchovávať mimo domácností s deťmi mladšími 
ako 1 rok a osobami so slabým imunitným systé-
mom. Neexistujú žiadne ľudské vakcíny na preven-
ciu zoonotickej alebo potravinovej salmonelózy.  
K dispozícii je vakcína na prevenciu týfusovej ho-
rúčky, infekcie prenášanej z človeka na človeka [9].  

 

CIELE  
V našej štúdii sme sa zamerali na nasledovné 

ciele: laboratórnu diagnostiku rodu Salmonella spp. 
s dôrazom sérotypizáciu; vyhodnotenie výskytu 
exotických sérotypov salmonel zo vzoriek z život-
ného prostredia v Slovenskej republike v súvislosti 
s prenosom na človeka za roky 2013–2017; analýzu 
frekvencie výskytu rezistencie voči antibiotikám 
u exotických i bežných environmentálnych kme-
ňov. 
 

MATERIÁL A METÓDY 
Na dôkaz baktérií rodu Salmonella, ktoré boli 

získané zo vzoriek z chladnokrvných živočíchov 
bola použitá horizontálna metóda na dôkaz, stano-
venie počtu a sérotypizáciu baktérií rodu Salmo-
nella. Táto metóda je vhodná na detekciu väčšiny 
sérovarov baktérií Salmonella, okrem Salmonella 
typhi a Salmonella paratyphi, kedy sú potrebné do-
datočné kultivačné kroky. Patogény boli diagnosti-
kované zo vzoriek trusov, sterov z kože, vody z ak-
vária a krmiva v súlade s normou STN EN ISO 
6579-1:2017 Časť 1: Dôkaz Salmonella sp. Vý-
sledky v našej štúdii boli retrospektívne spracované 
z výročných správ Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky v Bratislave. 

Laboratórna  diagnostika:  Dôkaz  baktérií  Sal- 

monella sa uskutočnil v štyroch po sebe nasledujú-
cich krokoch: predbežné množenie v neselektívnom 
tekutom médiu, množenie v selektívnych médiách, 
izolácia kolónií na tuhých selektívnych médiách  
a potvrdenie identity. 

Sérologické potvrdenie: Na dôkaz prítomnosti 
antigénov O, H a Vi baktérií rodu Salmonella bola 
použitá aglutinácia kolónie čistej kultúry na sklíčku 
s vhodnými sérami po vylúčení spontánne aglutinu-
júcich kmeňov. 

Vyjadrenie výsledkov: Vo výsledku bola vyjad-
rená prítomnosť alebo neprítomnosť salmonel v x g 
alebo x ml vyšetrovanej vzorky. Na určenie séro-
varu sa kmene salmonel posielajú do Národného re-
ferenčného laboratória pre salmonely v Bratislave 
[12, 13]. 
 

VÝSLEDKY 
V našej práci sme sa zamerali na monitorovanie 

výskytu exotických salmonel u chladnokrvných ži-
vočíchov v rokoch 2013– 2017 na území Slovenskej 
republiky. V tabuľke je 1 sú zobrazené identifiko-
vané sérotypy salmonel, ktoré boli izolované zo 
vzoriek prichádzajúcimi do kontaktu s chladnokrv-
nými živočíchmi ako aj priamo z nich, pričom ne-
predstavujú celkové množstvo získané za daný rok. 
Vzorky boli vyšetrované najmä v epidemiologickej 
súvisloti s ochorením v rodine. Najčastejšie vyšet-
rovaná vzorka bola voda z akvária vodnej koryt-
načky a stery z korytnačiek, kde bolo zistených aj 
najviac typov sérotypov salmonel (n = 14).  

Charakter výskytu salmonel je najčastejšie 
epidemický, ale aj rodinný a sporadický. Salmo-
nelózy patria k ochoreniam s najvyššou chorob-
nosťou v SR [18]. V roku 2013 bolo potvrdených 14 
pozitívnych vzoriek, z ktorých až 50 % tvorili vody 
z akvária vodných korytnačiek. Zastúpenie vyšetro-
vaných vzoriek podľa druhu uvádzame v grafe 1. 
V grafe 2  môžeme  vidieť  percentuálne  zastúpenie  

 

 
Graf 1 Percentuálny podiel druhov vyšetrených vzoriek 
za rok 2013 

 
Graf 2 Percentuálne zastúpenie sérotypov salmonel 
v roku 2013 
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Tabuľka 1 Výskyt sérotypov salmonel vo vzorkách životného prostredia v rokoch 2013–2017 [14-18] 

pozitívne vzorky 2013 2014 2015 2016 2017 

piesok s trusom z terária 
chameleóna 

S. Telelkebir S. Oranienburg 
S. Blijdorp 

- - - 

miska na vodu z terária 
chameleóna  

S. Othomarschen - - - - 

podstielka z kokosových 
vlákien z terária chamele-
óna  

S. Othomarschen - - - - 

piesok z terária agamy S. Telelkebir - S. Kentucky 
S. Fluntern 
S. Vitkin 

- S. Urbana 

voda z akvária vodnej ko-
rytnačky, ster z korytnačiek 

 S. Paratyphi B, v. 
Java  

S. Litchfield 
S. Virchow  
S. Newport 
S. Diarizonae 
S. Sandiego 

S. Paratyphi B, 
v. Java 
S. enterica 

S. Paratyphi B, 
v. Java 
S. Potsdam 
S. Sandiego 
S. Litchfield 
S. Vitkin 
S. Enteritidis 
S. Carrau 

S. Newport 
S. Litchfield 

S. Minnesota 
S. Litchfield 
S. Potstam 
S. Poona 
S. Braenderup 

podstieľka korytnačky - - S. Kottbus   
krmivo  S. Virchow - - - S. Urbana 
trus pagekona S. enterica subsp. 

salamae 
S. Othmarshen 

- - - S. enterica spp. 
enterica 
S. enterica spp. 
salamae 

podstielka slimákov acha-
tina 

- S. diarizonae 
III.b 

- - - 

voda z nádrže krokodíla 
veľkého 

- S. diarizonae 
III.b 

- - - 

voda z nádrže kajmana 
okuliarnatého 

- S. diarizonae 
III.b 

- - - 

trus veľhada, hada,  
pytóna 

- - - - S. Oranienburg 
S. Braenderup 
S. paratyphi B, 
v. Java 

 

sérotypov  salmonel  v  roku  2013. Najviac bola po-
tvrdená Salmonella Othmarschen izolovaná z misky 
na vodu v teráriu chameleóna, z podstielky z koko-
sových vlákien chameleóna a trusu pegakona a to  
v 25,1 %. Salmonella Telelkebir identifikovaná 
v piesku z terária agamy a chameleóna, Salmonella 
Virchow z vody z akvária vodnej korytnačky a kr-
miva a Salmonella Paratyphi B, v. Java boli zastú-
pené 16,7 %. 

Graf 3 znázorňuje vzorky z prostredia za rok 
2014 v ktorých boli potvrdené salmonely. Z celko-
vého počtu pozitívnych vzoriek tvorili 57 % vody 
z nádrže korytnačiek, krokodíla veľkého a kajmana 
okuliarnatého, v 15 % trus a v 14 % podstielka sli-
mákov achatina a piesok s trusom.  

Percentuálny podiel sérotypov salmonel za rok 
2014, uvádzame v grafe 4, kde je vidieť, že najvyšie 
zastúpenie 42,9 % mala Salmonella diarionae III.b.  

V roku 2015 NRC pre salmonely potvrdilo 6 sé-
rotypov  Salmonella  Paratyphi B,  var. Java,  ktoré 

 
Graf 3 Percentuálny podiel druhov vyšetrených vzoriek 
za rok 2014 

 
Graf 4 Zastúpenie sérotypov salmonel v roku 2014 
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Graf 5 Podiel druhov vyšetrených vzoriek za rok 2015 
 

Graf 6 Zastúpenie sérotypov salmonel v roku 2015 
 

 
Graf 7 Podiel druhov vyšetrených vzoriek za rok 2017 
 

 
Graf 8 Zastúpenie sérotypov salmonel v roku 2017 
 

boli izolované hlavne z vody a sterov z korytnačiek, 
ktoré spolu tvorili až 76 % z celkového počtu vzo-
riek. Ostatných 24 % vzoriek (n = 5) boli podstielky 
chladnokrvných živočíchov.  

Graf 6 znázorňuje identifikované sérotypy v ro-
ku 2015. Najviac vyskytujúcim sérotypom v 30 % 
bola Salmonella Paratyphy B, var. Java, v 20 % sa 
vyskytovala Salmonella Carrau, izolovaná zo sterov 
a vody z akvária korytnačiek a v 15 % Salmonella 
Vitkin.  

Rok 2016 sme nevyhodnotili v grafoch, preto že 
NRC pre salmonely diagnostikovalo iba 3 pozitívne 
vzorky na exotické salmonely, z toho Salmonella 
Newport (n = 2) identifikovaná vo vode a stere z ko-
rytnačky a Salmonella Litchfield (n = 1) vo vode 
z akvária. 

Percentuálny podiel všetkých vzoriek pozitív-
nych na salmonelu v roku 2017 sme znázornili 
v grafe 7, kde vidieť, že v 40 % sa vyšetrovali 
vzorky sterov z korytnačiek, 36 % voda z akvária 
korytnačiek, v 20 % trus (chameleóna, agamy, veľ-
hada, pytóna, hada) a krmivo pre jaštericu (4 %). 

V 2017 bolo najviac pozitívnych vzoriek, v kto-
rých sa potvrdila prítomnosť viacerých salmonelo-
vých sérotypov. V 25 vzorkách, koré boli vyšetrené 
v  roku  2017  bola  najviac  zastúpená  Salmonella 

 
Graf 9 Trend výskytu exotických salmonel v ro-
koch 2013–2017 
 

Minnesota v 36 %, v 20 % Salmonella Litchfield 
a v 12 % Salmonella Poona (graf 8).  

V grafe 9 sme znázornili počet pozitívnych vzo-
riek zo životného prostredia v rokoch 2013–2017, 
kde je vidieť kolísavý trend výskytu s najvyšším 
počtom pozitívnych vzoriek v r. 2017, a to 35,7 % 
(n = 25), v roku 2015 to bolo 30 % a najmenej po-
zitívnych vzoriek bolo v roku 2016 (4,3 %).  

Celkovo bolo vyšetrených 70 vzoriek z prostre-
dia za nami sledované obdobie 5 rokov, ktoré boli 
pozitívne na salmonelu. Najčastejšie to bola voda 
z akvária chladnokrvných živočíchov, kde sa doká-
zala pozitivita až v 31 vzorkách, čo predstavuje  
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44 % z celkového počtu. Kompletné výsledky s per-
centuálnym zastúpením druhov vyšetrených vzo-
riek uvádzame v grafe 10.  

Graf 11 zobrazuje percentuálne podiely všetkých 
sérotypov salmonel, ktoré boli izolované v rokoch 
2013–2017 zo vzoriek, ktoré pochádzali z prostre-
dia chladnokrvných živočíchov, s tým, že najvyšší 
výskyt mali sérotypy Salmonella Paratyphy B, var. 
Java v 14,8%, Salmonella Minnesota v 13,4 % 
a v 11,8 % Salmonella Litchfield. 

 

 
Graf 10 Percentuálne znázornenie vyšetrovaných vzo-
riek od 2013 – 2017  

 

 
Graf 11 Percentuálne zastúpenie sérotypov salmonel v rokoch 2013–2017  
 
DISKUSIA A ZÁVER 

Počas obdobia rokov 2013 až 2017 sme sledo-
vali záchyt exotických sérotypov salmonel, ktoré 
boli diagnostikované od exotických zvierat a od 
nich prenesené na ľudí. Na laboratórnu diagnostiku 
bola použitá horizontálna metóda na dôkaz, stano-
venie počtu a sérotypizáciu baktérií rodu Salmo-
nella. Celkovo bolo vyšetrených 70 vzoriek, v kto-

rých sme potvrdili prítomnosť salmonel. Najčastej-
šie to boli vzorky vody z akvária korytnačiek a stery 
z chladnokrvných živočíchov, ktoré tvorili 70 % 
z celkového počtu pozitívnych vzoriek. Najviac 
diagnostikovaných sérovarov sme zaznamenali 
v roku 2017 a najmenej v roku 2016. Sérovar, ktorý 
sa vyskytoval v každom roku, okrem roku 2016, bol 
Salmonella Paratyphi B, var. Java. Za posledných  
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5 rokov bolo identifikovaných 25 rozličných séroty-
pov z chladnokrvných živočíchov, ktoré mali väčši-
nou epidemiologický charakter. 

V roku 2013 bolo celkovo vyšetrených 14 vzo-
riek, v ktorých bolo zachytených 9 sérotypov. Naj-
častejší sérotyp bol Salmonella Othmarschen 
a vzorky, ktoré boli najviac zastúpené boli vody 
z akvária korytnačiek. V japonskej štúdii sa uvádza, 
že Salmonella enterica subspecies enterica serovar 
Othmarschen (Salmonella Othmarschen) je zried-
kavý ľudský patogén, ktorý spôsobil prvý hlásený 
prípad iliacus abscess v roku 2016. Ich štúdia naz-
načila, že Salmonella Othmarschen môže spôsobiť 
závažné fokálne infekcie spojené s gastroenterití-
dou [19]. 

NRC pre salmonely v roku 2014 diagnostiko-
valo 7 pozitívnych vzoriek zo životného prostredia 
z ktorých 50 % boli vody z terária chladnokrvných 
živočíchov. Salmonella diarizonae III.b bola naj-
častejšie identifikovaný sérovar, ktorý bol potvr-
dený z podstielky slimákov Achatina, vody z ná-
drže krokodíla veľkého a vody z nádrže kajmana 
okuliarnatého. Tieto vzorky boli porovnateľné 
s jednou americkou štúdiou z roku 2004, v ktorej 
spomínaná salmonela bola zachytená u plazov. 
Skrínovali dve chovné skupiny 16 domácich plazov 
na kolonizáciu druhmi Salmonella, kedy až v 81 % 
plazov identifikovali prítomnosť Salmonella ente-
rica subsp. diarizonae. Zistili, že veľmi vysoké per-
cento hadov, ktorí boli kolonizovaní Salmonella 
spp. a serotypom Salmonella diarizonae III.b, sa 
zhodovali s hlavnými sérotypmi izolovanými od pa-
cientov, ktorí dochádzajú do kontaktu s plazmi [20]. 

Rok 2015 bol výnimočný tým, že bolo diagnos-
tikovaných až 21 pozitívnych vzoriek, z ktorých 
43% boli vody z akvária, 33 % stery (z korytnačiek, 
vnútorného prostredia akvária a z umelej trávy ko-
rytnačky) a 24 % vzoriek pochádzalo z podstielok 
korytnačiek. V tomto roku bolo potvrdených naj-
viac rozličných sérotypov salmonel (n = 10), z kto-
rých najviac bolo Salmonella Paratyphi B,var. Java 
(30 %), Salmonella Carrau (20 %), Salmonella Vit-
kin (15 %) a Salmonella Potsdam, Salmonella San-
diego, Salmonella Litchfield, Salmonella Enteriti-
dis, Salmonella Kentucky, Salmonella Fluntern, 
Salmonella Kottbus mali každá 5 % zastúpenie. Me-
dzi septembrom 2010 a októbrom 2011 pracovníci 
epidemiológie na oddelení verejného zdravia v Biz-
kaii, Španielsko identifikovali 8 prípadov infekcie 
Salmonella Paratyphi B, var. Java a 3 prípady in-
fekcie s možným monofázickým variantom 4,5,12: 

b: - dT +. Šesť prípadov hlásilo kontakt s korytnač-
kami a Salmonella Paratyphi B, var. Java bola izo-
lovaná z troch biotopov korytnačiek. Aj keď iné 
plazy môžu byť potenciálnym zdrojom salmonely, 
korytnačky predstavujú osobitné riziko, pretože sa 
bežne chovajú ako domáce zvieratá pre deti. To 
zdôrazňuje potrebu poskytnúť odporúčania týkajúce 
sa vlastníctva a zaobchádzania s vodnými korytnač-
kami a inými plazmi.  

V našej štúdii sme sa zamerali aj na epidemiolo-
gický prenos, kedy záchyt našich sérotypov koreš-
pondoval so sérotypmi z klinických vzoriek, pre-
tože Salmonella Paratyphi B, var. Java bol doká-
zaný ako faktor prenosu u sporadického ochorenia 
dieťaťa vo vekovej skupine 10–14 ročných, taktiež 
aj Salmonella Vitkin, ktorú sme identifikovali  
z vody z akvária vodnej korytnačky súvisel s ocho-
rením dieťaťa vo vekovej skupine 0 ročných. Sal-
monella Kentucky, ktorá bola zachytená z pod-
stielky z terária agamy spôsobila ochorenie u 6 me-
sačného dieťaťa a Salmonella Kottbus izolovaná  
z podstieľky korytnačky, potvrdila prameň pôvodcu 
nákazy a faktor prenosu ochorenia u 6 ročného die-
ťaťa [21, 22]. 

V roku 2016 bola v dvoch vzorkách (voda  
z akvária korytnačky, ster z korytnačky) identifiko-
vaná Salmonella Newport a z vody z akvária koryt-
načky Salmonella Litchfield. Salmonella Litchfield 
bola zároveň potvrdená u trojmesačného chlapca  
a Salmonella Newport bola dokázaná u súrodencov  
(6-ročného a 3-mesačného), ktorí prišli do kontaktu 
s vodnými korytnačkami.  

Rovnako ako v roku 2013 tak aj v 2017 NRC pre 
salmonely diagnostikovalo 9 rozličných sérotypov 
salmonel. Najčastejšie izolovaný bol Salmonella 
Minnesota (36 %) zo sterov a vody korytnačiek, 
Salmonella Litchfield (20 %), Salmonella Poona 
(12 %), Salmonella Urbana (8 %), Salmonella Bra-
enderup (8%) a ostatné, ktoré sa vyskytovali ojedi-
nele. Podobnú štúdiu realizovala Kocianová a kol. 
v roku 2010, kedy sledovali exotických domácich 
miláčikov ako potenciálny zdroj salmonel. Salmo-
nella Urbana potvrdili zo vzorky vody z terária pre 
korytnačky a z rektálneho výteru chorého dieťaťa 
[23].  

Americké The Centers for Disease Control 
v roku 2017, varovalo verejnosť na zdravotné riziká 
spojené s malými korytnačkami, keď 13 štátov skú-
malo prepuknutie salmonely v súvislosti s kontak-
tom s týmito plazmi. Agentúra uviedla 37 prípadov 
ochorenia na salmonelu a 16 hospitalizácií v súčas- 
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nom ohnisku. Dvanásť ľudí (32 %), ktorí ochoreli, 
boli deti mladšie ako 5 rokov. Laboratórne testy od 
37 pacientov ukázali, že všetky boli pozitívne na 
Salmonella Agbeni, čo je vzácny kmeň baktérií, 
ktorý zvyčajne neinfikuje ľudí. Takmer polovica  
z 33 pacientov, ktorí odpovedali na otázky, uviedla, 
že mali kontakt s korytnačkami, ich potravou,  
nádržou alebo biotopom [24]. 

Globálne došlo k nárastu držania chladnokrv-
ných živočíchov (najmä korytnačiek, jašteríc a ha-
dov), ako domácich miláčikov. Potenciálnym  
dôsledkom zvýšenej interakcie človeka s nimi je 
zvýšený potenciál prenosu chorôb. Bolo preuká-
zané, že deti do piatich rokov boli najviac ohrozené, 
pričom aj klinické príznaky boli omnoho závažnej-
šie.  

V mnohých prípadoch bolo to, že pacient si ne-
bol vedomí o rizikách spojených s chovom týchto 
živočíchov a nedodržiaval správnu hygienu rúk po 
manipulácii so zvieratami alebo s čistením klietok. 
To zdôrazňuje potrebu väčšieho vzdelávania zame-
raného na informovanie širokej verejnosti o spôso-
boch zníženia rizika prenosu salmonelózy z domá-
cich plazov. Preto existuje potreba ďalších výsku-
mov, ktoré sa budú zaoberať problematikou šírenia 
ľudskej salmonelózy z exotických plazov, a to pria-
mo alebo nepriamo prostredníctvom krížovej konta-
minácie [7].  

Na liečbu salmonelóz sa používajú antibiotiká, 
ako sú napr. ampicilín, amoxicilín, gentamycín, tri-
metoprim / sulfametoxazol a fluorochinolón, ale 
keďže sú mnohé izoláty rezistentné voči jednému 
alebo viacerým antibiotikám, výber liekov by mal 
byť podľa možnosti založený na testovaní citlivosti. 
Antibiotiká sa používajú hlavne na liečbu salmone-
lóz sprevádzaných septikémiou, gastroenteritídou, 
enterickou horúčkou alebo fokálnymi extraintesti-
nálnymi infekciami a u starších osôb, detí a osôb  
s imunosupresiou. Taktiež môžu predĺžiť dobu 
uvoľňovania týchto mikroorganizmov a nadmerné 
používanie antibiotík spôsobilo zvýšenie vývoja no-
vých rezistentných kmeňov [9]. 

 Bzdil a kol. uvádza, že Salmonella enterica sub-
species enterica serovar Paratyphi B je pozitívna na 
d-tartrát a výnimočne citlivá na chloramfenikol, tet-
racyklín, ampicilín, kyselinu amoxycilín / kyselinu 
klavulanovú, gentamicín, ceftazidím, enrofloxacín a 
piperacilín [25].  

Salmonella Minnesota, ktorá bola zistená u pa-
cienta s Cronovou chorobou, testovanie antimikro-

biálnej citlivosti odhalilo rezistenciu voči toampici-
línu, cefuroxímu a aminoglykozidom, preto musela 
byť podaná alternatívna liečba antibiotikami mero-
penémom avancomycínom, ktoré sa následne redu-
kovali na ceftriaxón, kým vzorky moču neboli ne-
gatívne na salmonelu [26].  

Čínska štúdia pod vedením Xia a kol. sa zaobe-
rala molekulárnou charakterizáciou a antimikrobiál-
nou citlivosťou izolátov salmonely, kedy zistili, že 
niektoré sérotypy Salmonella Litchfield boli rezis-
tentné voči streptomycínu, ale inak boli citlivé na 
všetky ostatné testované antimikrobiálne látky. 
Taktiež jedna kolumbijská štúdia zistila nezvyčajnú 
rezistenciu na chinolóny v sérovaroch Salmonella 
Carrau [27, 28]. 

Chladnokrvné živočíchy sú jedným z rezervoá-
rov Salmonella, ktoré sa čoraz viac chovajú ako do-
máce zvieratá. Tieto kmene môžu spôsobiť vážne 
infekcie, najmä u dojčiat, malých detí a ľudí s imu-
nodeficienciou. Ochorenie nazývané salmonelóza 
spojená s plazmi sa môže prejaviť krvavou hnačkou, 
meningitídou a artritídou a následne môže spôsobiť 
bakterémiu a sepsu. Nedostatočná informovanosť 
verejnosti o nebezpečenstvách spojených s chladno-
krvnými živočíchami bola zdôraznená a je podpo-
rená zistením predchádzajúcich štúdií, taktiež aj na-
šej, ako jedným z hlavných rizík salmonelózy spo-
jenej s plazmi. To dokazuje potrebu ďalšieho vzde-
lávania zameraného na informovanie ľudí o súvisia-
com riziku salmonelózy a dôležitosti osvedčených 
postupov hygieny rúk. 
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