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Dermatitele bacteriene – diagnostic de 

laborator



Subiecte abordate

• ImportanŃa fazei preanalitice în microbiologie

• Alegerea metodelor de lucru 

• Avantajul identificarilor  în sistem automat

• Testarea sensibilităŃii la antibiotice

• Studiu Synevovet



Recoltarea şi transportul - posibile erori

• nu se foloseşte sistemul de recoltă adecvat

• recolta este efectuată după administrare de antibiotice

• nu se respectă reguli de igienă locală

• nu se recoltează porŃiunile semnificative

• nu sunt respectate condiŃiile de stabilitate dupa recoltă



CondiŃii generale pentru prelevatul clinic

• Prelevatul trebuie însoŃit de o trimitere care să precizeze
diagnosticul (prezumtiv)  şi câteva date clinice

• Culturile se recoltează obligatoriu în recipiente cu mediu de 
transport

• Lichidele de puncŃie în recipiente sterile



Tipuri de recipiente



Microbiologie în mediu lichid

Avantaje:
• Tipul de tampon permite o încărcare bacteriană mult mai mare 
datorită fibrei utilizate în compoziție

• Eliberarea microorganismelor în timpul vortexării este maximă

• Din acelaşi recipient pot fi efectuate atât examinări microscopice cât 
şi culturi pentru bacterii şi fungi

• Asigură viabilitatea atât a bacteriilor aerobe cât şi anaerobe



Tampon normal versus e-Swab



WASP 
Walk –Away 
Specimen 
Processor





Tipuri de dispersii



Identificări automate







Standard  InternaŃional pentru uz veterinar





Antibiograma – citirea zonelor de inhibiție





Interrelațiile uman-veterinare

• 60% dintre patogenii umani sunt de origine animală

• 75% dintre bolile emergente ale animalelor pot fi transmise și la om

• 80% dintre patogenii care ar putea fi utilizați în bioterorism sunt de 
origine animală

Sursa: World Organisation for Animal Health - www.oie.int



- 67 mil. posesori de animale de companie UK

- 57 prezentări de caz au fost publicate în diferite jurnale

- mai frecvent implicate păsările și rozătoarele

Afecțiuni frecvente: 

- dermatologice: Scabia, Dermatofițiile, Pasteureloza

- gastrointestinale: Salmoneloza, Campylobacterioza

- respiratorii: Psitacoza



Staphylococcus aureus

Patologie veterinară

• Dermatite

• Mastite

• Artrite

• Septicemie

Patologie umană

• Foliculite

• Furuncule

• Mastite

• Artrite



Levuri

Patologie umană

• Candida spp.

• Cryptococcus

• Malassezia

• Trichosporon

Patologie  veterinară

• Candida albicans

• Cryptococcus

• Malassezia

• Trichosporon





Studiu infecŃii cutanate

• Perioada luată în studiu: 
01.08 - 30.09. 2015
520 pacienŃi 

• Analize solicitate:
Cultură colectie purulentă

Cultură fungi
Cultură fungi dermatofiŃi



Pozitivitate % culturi



Distibuția genurilor izolate – culturi bacteriene



Distibuția genurilor izolate – culturi fungi



Distibuția genurilor izolate – culturi fungi dermatofiți



Prezentare caz: ♀ 30 ani







Va mulŃumesc !


