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Vzhled

Takto může například vypadat 
kůže po průniku bakterie.

3D podoba bakterie A takto vypadá kolonie 
bakterie tularémie v 
čokoládovém agaru 
(mňam mňam)



???Co je to 
Tularémie???
• Tularémie je bakteriální onemocnění, 

které obvykle napadá kůži, oči, 
lymfatické uzliny a plíce.

• Zvířata s touto nemocí jsou oslabená, 
přestávají být plachá, potácejí se a dají se 
snadno chytit.

• Inkubační doba jsou 2 až 10 dnů.



Historie
• První potvrzené záznamy pocházejí z 

konce prvního desetiletí 20. stol.

• V roce 1910 McCoy ji objevil v okolí 
kalifornského městečka Tulare.

• V roce 1914 ji odhalili Sherry a Lamb u 
zajíců.

• V USA v roce 1921 ji izoloval E. Francis z 
krve a hnisu a nazval tuto nemoc 
tularémie.

• Na jeho počest byla tularémie nazvána 
Francisella tularensis.



Přenos

zajíci, králíci, veverky, myšovití hlodavci a klíště z nem. zvířat;
přímý styk s nemocným zvířetem;

pomocí znečištěné vody ve které zvíře zemřelo;
Voda ve které jsou výkaly nemocného zvířete;

pomočené seno;

člověk



Příznaky
• Začátek je většinou horší:

• Pocit mrazení, někdy přecházející v 
třesavku; teplota během několika hodin 
na 38-39 °C nebo i výše; úporné bolesti 
hlavy, svalů a kloubů, závratě, celková 
slabost, nechutenství, nespavost, noční 
pocení. Vysoké večerní teploty se střídají s 
ranními poklesy.



Příznaky

• Ulceroglandulární forma
• Orofaryngeální a gastrointestinální 

forma
• Okuloglandulární forma
• Plicní forma



Ulceroglandulární
• Je nejčastější. Jde o kožní formu.
• Bakterie pronikají skrz ranku na kůži 

dovnitř, kde se množí. V místě vzniká 
zánět, který přechází až do vředu (ulcus
– vřed, proto ulcero – vředovitý).

• Přidává se třesavka, horečka, 
nevolnost.



Orofaryngeální a 
gastrointestinální
• Postihuje hrdlo
• projevují jako angína - otokem patrových 

mandlí, bolestí při polykání, zčervenáním 
a otokem hrdla

• pokud je bakterie spolknuta, může ve střevě 
způsobit formu gastrointestinální

• zažívací, která se vyznačuje krvácením a 
vředovatěním zažívacího traktu.

• Obě tyto formy vznikají po spolknutí především 
nakažené vody.



Okuloglandulární
• Postihuje oči, bolestivým zánět 

spojivek. Bakterie se sem dostanou 
nakaženou vodou buďto přímo, nebo 
skrz naše ruce – třením očí, 
škrábáním.



Plicní forma
• Vzniká po vdechnutí nakaženého prachu 

například při práci se senem, slámou, nebo 
znečištěnou močí nemocných hlodavců.



Výskyt
• Celosvětově rozšířená nemoc

• V Čr 1993-2018 --------------------------→



Léčba

Léčba tularémie

• Tularémie se léčí antibiotiky. Pokud jsou rozsáhleji 
postiženy mízní uzliny, je někdy potřebné doplnit 
léčbu o chirurgické odstranění napadených uzlin. 
V rámci léčby lze rovněž sáhnout po lécích, které 
uleví od horečky nebo bolesti hlavy. 

• Jako podpůrnou léčbu při onemocnění tularémií 
můžete pít čaje z bylinek na pročištění krve 
například řebříček, svízel syřišťový, břízu nebo 
kopřivou.

Domácí léčba a babské rady

• Každé infekční onemocnění potřebuje 
především klidový režim, hodně pít, spát a 
odpočívat.

• Česnek, cibule, křen a zázvor jsou léty prověřené 
suroviny na každou infekční nemoc. Obklady 
z heřmánku, měsíčku nebo přesličky také 
pomohou.

• Po vyléčení je člověk dlouhodobě až celoživotně 
imunní.



Prevence

• Základem prevence je:

1. Dodržovat tato opatření:
- nejezte zvíře, které vypadá nemocné
- při manipulaci noste rukavice a brýle
- po manipulaci si pečlivě umyjte ruce
- maso důkladně uvařte
- v lese noste dlouhé kalhoty a rukávy, abyste zabránili kousnutí klíšťaty
- vyvarujte se pití vody z jezer nebo rybníků
- používejte repelenty proti hmyzu

2. Nejúčinnější preventivní metoda je pochopitelně očkování, které by měli 
podstoupit zejména lidé z rizikových oborů, jako např.: myslivci, chovatelé, 
atd…
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Děkujeme za 
pozornost.


