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Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Pět mužů z Ostravy a okolí podniklo ve dnech 6. – 30.
10. 2005 cestu do jižní části Papuy - Nové Guiney. Od
10. do 15. 10. se pohybovali v bažinatém pralesním
terénu, ve vodě trávili až 8 hodin denně, pili chemicky
dezinfikovanou vodu z místních zdrojů. Jeden
z účastníků zaznamenal během pobytu svědění celého
těla, které spojoval se svou alergií, po návratu pozoroval
křečovité bolesti břicha. Byl odeslán praktickou lékařkou
na gastroskopii s negativním výsledkem, gastro-
enterolog odebral stolici na parazitologické vyšetření,
přičemž průvodka neobsahovala údaje o zahraničním
pobytu. Při nálezu Ancylostoma duodenale jsme u
interního i praktického lékaře pátrali po příčinách
nákazy, na základě zjištěných informací jsme
s předpokladem, že nakaženi budou všichni účastníci,
požádali o opakované odběry stolice. Vyšetření potvrdilo
ankylostomózu i u ostatních čtyř osob s tím, že pozitivní
byly všechny odebrané vzorky. Nákazy byly tedy
vyhledány na základě vyhodnocení anamnestických
údajů, pouze u jedné osoby byly dodatečně
konstatovány menší gastrointestinální potíže. Léčba
všech osob byla provedena Vermoxem 2 x 2 tbl. po 3 - 4
dny, veškeré dosavadní kontroly po léčbě byly negativní.
Doba od prvního možného kontaktu s larvami
A.duodenale do nálezu vajíček koprologickým
vyšetřením představuje 39 dní, což odpovídá pre-
patentní periodě 5 – 6 týdnů.

P.S.: Za 72 dní po návratu onemocněl jeden z účastníků
malárií. Vyšetření tlusté kapky a krevního roztěru
provedené v době třetího malarického záchvatu
prokázalo Plasmodium vivax s parazitémií 0,01%,
následovala týdenní léčba chininem + doxycyklinem,
následně zavedena čtrnáctidenní antirelapsová léčba
primachinem v dávce 30mg denně. Jako chemoprofylaxi
užíval Malaron ještě 7 dní po opuštění malarické oblasti.
První teploty 11. 1. 2006 bez měření při cestování
vlakem, dále 13. 1. 39, 7st., příští den nasazen Nolicin
pro zjištěnou hematurii, 15.1. T 39, 7st.- přijat na interní
kliniku, nasazen Augmentin i.v., sono břicha s velkou
hepatosplenomegalií, na ambulanci infekční kliniky
provedeny odběry na malárii, pozitivní výsledek vedl
k přeložení na infekční kliniku. V KO trombocytopenie a
leukocytopenie.
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