
Anaeróbne baktérie, Spirochéty 

Anaeróbna kultivácia 

 Baktérie vo vzťahu ku kyslíku

 Anaeróbne infekcie - odber a transport

 Kultivácia                                                                      

- vytvorenie anaeróbneho prostredia                                                                           

- kultivačné médiá pre anaeróbnu kultiváciu                                                                 

- inokulácia, izolácia, hodnotenie

Baktérie a kyslík

 Obligátne aeróbne - vyžadujú plynný kyslík, nerastú 

bez neho

 Obligátne anaeróbne - kyslík je pre ne toxický. 

Využívajú metabolické dráhy - fermentačné s 

produkciou zapáchajúcich konečných produktov.

 Fakultatívne anaeróbne - schopné metabolizovať za 

aeróbnych aj anaeróbnych podmienok

 Mikroerofilné - vyžadujú znížený tlak kyslíka

 

Anaeróbne infekcie

 Obvykle spôsobené endogénnymi baktériami pri porušení 

ekologickej rovnováhy fyziologickej flóry (ATB a 

mikroflóra čreva) alebo pri nezvyklej lokalizácii (prechod

anaeróbnych baktérii při perforácii čreva na peritoneum -

anaeróbna peritonitída) ENDOGÉNNA INFEKCIA

 EXOGÉNNA INFEKCIA

 Exogénne anaeróbne baktérie - kontaminácia rán

 Exudáty, hnis, obsah dutín

 Odber materiálu

 aspirát do striekačky s hermeticky uzavretým

kónusom. 

 Chirurgický odber vzorky je často potrebný.

 Nepoužívajú sa suché tampóny!

 Transport materiálu - za anaeróbnych

podmienok

 

Odber materiálu  
Na anaeróbnu kultiváciu sa odoberá tekutý materiál, prípadne excízia tkaniva, materiál sa umiestni 

do hermeticky uzatvorenej nádoby (striekačka s ihlou zapichnutou do korku, špeciálna skúmavka s 

anaeróbnou atmosférou, prípadne do Amiesovho média s aktívnym uhlím tak, aby nedošlo k styku 

odobratého materiálu s kyslíkom. Typ materiálu sa vyznačí na skúmavke. Odobratý materiál sa 

transportuje v transportnom 75 systéme pri teplote 4°C. Doba prežívania anaeróbnych baktérií pri 

správnom odbere a transporte je 24 hodín. Pri kontakte s kyslíkom maximálne 40 minút. 

Vytvorenie anaeróbneho prostredia

 Sviečkový exikátor - mikroaerofilné

prostredie, fakultatívne anaeróbne

baktérie

 Chemická metóda

 sklená nádoba s vyvíjačom atmosféry 

(vo folii): uvoľňuje vodík a kysličník 

uhličitý (po pridaní vody ) + obsahuje 

katalyzátor, ktorý musí byť pravidelne

regenerovaný.  Prikladajú sa indikátory 

anaerobiózy.

 Anaerostat - kovová fľaša s 

možnosťou vytvorenia anaeróbnej

atmosféry 

 



Anaeróbne materiály je potrebné kultivovať v anaeróbnom prostredí (ANAEROSTAT). Nádoba 

obsahuje držiak na skúmavky, chemickú látku na vytvorenie anaeróbnej atmosféry, katalyzátor a 

indikátor anaeróbneho prostredia. Celá nádoba sa vloží do termostatu a kultivuje sa 48 hod. 

Fyzikálny spôsob zabezpečenia anaeróbneho prostredia je možné navodiť odsatím vzduchu a jeho 

nahradením dusíkom, CO2, alebo ich zmesou, prípadne je možné použiť sviečkový exikátor. 

 Biologické metódy - súčasná kultivácia s 

baktériou Serratia marcescens

 Skúmavkové bujónové média (thioglykolát, 

mäsový bujón) - obsahujú redukujúce súčasti, 

ktoré vytvoria anaeróbne prostredie v spodnej

časti skúmavky - ak sú čerstvé a dobre

uzatvorené –

 regenerácia - 15 minút vo vriacej vodnej lázni s 

odskrutkovaným uzáverom na  uvoľnenie

rozpusteného kyslíka a opätovným schladením pri

zaskrutkovanom uzávere.

Biologická metóda
 Polovica povrchu pevnej pôdy v Petriho miske sa 

naočkuje vzorkou a druhá polovica baktériou 

Serratia marcescens, ktorá spotrebovaním kyslíka 

vytvára anaeróbne prostredie. Okraje sa misky sa 

zalejú                                                                                                           

 parafínom a kultivuje sa v aeróbnom prostredí.

-------------------

-----------------------

Serratia 

marcescens

vzorka  

 

Biologický spôsob odstránenia kyslíka z prostredia sa vykonáva pomocou kmeňa Serratia 

marcescens. 

Kultivačné médiá

 Krvný agar

 krvný agar obohatený o rastové faktory a 

antibiotiká (selektívne inhibujúce väčšinu

aeróbnych a fakultatívne anaeróbnych

baktérií)

 VL, VF bujóny, agary

 Skladovanie v chlade v uzavretej nádobe, 

používať len čerstvé médiá.

 

Kultivácia  
Materiál určený na anaeróbnu kultiváciu sa očkuje sa na VL agar (Veillonov) a na VL agar s 

antibiotikami. Používajú sa vysoko naliate pôdy, ktoré obsahujú redukujúce látky, znižujúce 

oxidačno-redukčný potenciál kultivačného média. Anaeróby rastú pri záporných hodnotách redox 

potenciálu, keď v prostredí prevládajú redukované látky. VL agar obsahuje nutričné zložky - mäsový 

extrakt a peptón. Kvasničný autolyzát a Lcysteín poskytujú potrebný aminodusík, rastový uhlík pre 

metabolizmus baktérií. Kvasničný autolyzát je súčasne zdrojom vitamínov radu B. Chlorid sodný 

vytvára osmotické prostredie, glukóza je fermentovateľným cukrom a zdrojom energie. Inkubuje sa 

pri 37°C v anaeróbnej atmosfére. Výsledok sa odčítava po 24 až 48 hodinách, prípadne denne počas 

5 dní. Pomnožovacou pôdou je VL bujón, ktorý sa po 48 hodinách vyočkuje na VL agar. VL bujón sa 

pred použitím musí regenerovať varom, vo vodnom kúpeli, aby sa odstránil prebytočný O2.  



Inokulácia a izolácia

 Inokulovať bez odkladu

 Založiť aeróbnu aj anaeróbnu kultúru

 48 hodinová kultivácia

 Často zmiešaná infekcia 

 Porovnanie aeróbnej a anaeróbnej kultivácie

 Gramovo farbenie: základom je dôkaz anaeróbnej 

flóry: G+koky, G+paličky, G- paličky, G- koky, 

sporulácia

Algoritmus

 anaerobna            aerobna kultivácia

 anaerobne

 fakultatívne                                                             

anaerobne 

 aerobne

 

 

Anaeróbne nesporulujúce

baktérie

 Aneróbne infekcie vyvolané anaeróbnymi 

nesporulujúcimi baktériami sú podmienené 

poruchou nešpecifických imunitných 

mechanizmov, sú oportúnne, obvykle 

endogénne, polymikrobiálne a často zmiešané 

(spoluúčasť fakultatívne anaeróbych baktérií).

 dental+absc.jpg (320×235) (bp.blogspot.com)
 

Vyvolávajú rôzne klinické ochorenia: intraabdominálne a pľúcne infekcie, infekcie v panvovej 

oblasti, zapríčiňujú tvorbu abscesov, sú zodpovedné za infekcie mäkkých tkanív, zubné a ústne 

infekcie, bakterémiu a endokarditídu.  

Na anaeróbnu infekciu je potrebné myslieť pri negatívnej aeróbnej kultivácii pri pretrvávajúcich 

charakteristických klinických príznakoch (hnisavé abscesy v nekrotických oblastiach s typickou 

lokalizáciou so zlým krvným zásobením, zapáchajúci sekrét) Odber a transport materiálu na 

mikrobiologické vyšetrenie musí byť striktne za anaeróbnych podmienok. Sú potrebné vhodné 

odberové nádoby (nie suchý tampón). Odoberá sa tekutý materiál do injekčnej striekačky zo stredu a 

z vnútra miesta infekcie (nie z okrajov) alebo excidované tkanivo. Odberovú alebo transportnú 

nádobu je potrebné hermeticky uzvrieť. Pri endoftalmitíde a keratitíde sa odoberá zoškrab z rohovky 

alebo tkanivo do fyziologického roztoku.  

Liečba: Antibiotiká (penicilín, metronidazol) sú len podporné, potrebná je aj zmena prostredia a 

navodenie prirodzených ekologických podmienok spolu s oxygénterapiou, instiláciou peroxidu 

vodíka a pod.  



Anaeróbne nesporulujúce

grampozitívne paličky

 Actinomyces

 Mobiluncus

 Lactobacillus

 Propionibacterium

Ochorenia

 Najčastejším typom je cervikofaciálna aktinomykóza. 

Postihnuté sú oblasti tváre a krku. 

 Symptómy hrudnej aktinomykózy sú nešpecifické, v skorých 

štádiách sa môžu vyvíjať pľúcne abscesy. 

 Abdominálna aktinomykóza sa môže šíriť z brušnej dutiny a 

postihnúť aj iné orgány.

 Infekcia panvovej oblasti sa prejavuje deštrukciou tkaniva, 

tvorbou tuboovariálnych abscesov. 

 Najčastejším prejavom aktinomykózy CNS je mozgový 

absces, môže sa však vyskytnúť aj meningitída, subdurálny

empyém alebo epidurálny absces. 

 

Anaeróbne nesporulujúce grampozitívne paličky predstavujú širokú skupinu baktérií, ktoré 

kolonizujú kožu a sliznice. Rody Actinomyces, Mobiluncus, Lactobacillus a Propionibacterium sú 

typické oportúnne patogény, rody Bifidobacterium a Eubacterium bývajú izolované z klinických 

materiálov ale infekcie u ľudí vyvolávajú veľmi zriedkavo  

Aktinomycéty sú pomaly rastúce anaeróbne alebo fakultatívne anaeróbne nesporulujúce 

grampozitívne paličky. Vyvolávajú chronické, pomaly sa rozvíjajúce endogénne infekcie. V 

klinických vzorkách alebo v kultúrach vytvárajú typické vláknité formy, pripomínajúce hýfy. U ľudí 

najčastejšie vyvolávajú infekcie A. israeli, A. naeslundii, A. radingae a A. turicensis. 

Patogénny potenciál a imunita  
Aktinomycéty kolonizujú horné dýchacie cesty, tráviaci trakt a sliznicu genitálu u žien. Infekcie 

vznikajú pri porušení slizničných bariér (poranenie, chirurgický zákrok, infekcia). Aktinomykóza je 

charakterizovaná tvorbou chronických granulomatóznych lézií, ktoré postupne hnisajú a vytvárajú 

abscesy navzájom pospájané drénujúcimi sínusmi (mycetóm). Mikroorganizmy v postihnutých 

tkanivách vytvárajú makroskopické, žlté alebo oranžové granulá (pre charakteristické zafarbenie sú 

označované ako sírové granulá).  

Vo vážnych prípadoch aktinomykózy sa môžu baktérie šíriť do okolitých kostí, svalov a kože, cez 

ktorú potom vyteká veľké množstvo hnisu. Produkovaný hnis obsahuje množstvo charakteristických 

granúl naplnených baktériami. Tieto granuly sa označujú ako „sírové granuly“, pomenovanie je 

odvodené od ich vzhľadu (žltá farba), v skutočnosti neobsahujú síru.  

Laboratórna diagnostika a liečba  
Diagnostika je pomerne náročná. Mikroskopicky je možné potvrdiť aktinomycéty priamo v sírových 

granulách, ktoré je pred vyšetrením potrebné rozdrviť medzi dvoma podložnými sklíčkami. 

Kultivácia sa vykonáva za anaeróbnych podmienok, obvykle je dlhodobá (dva týždne a viac). 

Jednotlivé druhy aktinomycét je možné odlíšiť pomocou biochemických testov. Liečba spočíva v 

drénovaní abscesov, odstránení postihnutých tkanív a dlhodobom podávaní antibiotík. Liekom voľby 

je penicilín, môžu sa podávať aj karbapenémy alebo makrolidy. Rezistencia aktinomycét na 

metronidazol je pomerne častá.  

 
 

 



Laktobacily

 Laktobacily sú súčasťou normálnej mikroflóry 

v ústach, v žalúdku a črevách a v 

urogenitálnom trakte. Príslušníci tohto rodu sú 

fakultatívne anaeróbne alebo striktne 

anaeróbne mikroorganizmy. 

 Lactobacillus_sp_01.png (625×498) (wikimedia.org)

 

Ochorenia, laboratórna diagnostika a liečba  
Laktobacily zriedkavo spôsobujú infekcie močového traktu, pretože nie sú schopné rásť v moči. 

Baktérie môžu zriedkavo vstúpiť do krvi a vyvolať tranzientnú bakterémiu po pôrode alebo po 

chirurgických zákrokoch, ďalej endokarditídu alebo septikémiu u imunikompromitovaných 

pacientov.  

Laboratórna diagnostika je mikroskopická s typickým nálezom grampozitívnych paličiek v 

biologických vzorkách. Liečba je zložitá, pretože laktobacily sú rezistentné na vankomycín, ostatné 

antibiotiká ich inhibujú, ale nemajú baktericídny účinok. V terapii sa osvedčila kombinácia penicilínu 

a aminoglykozidov, ktorá má nas laktobacily baktericídny účinok . 

Propionibaktérie

 Sú to malé, grampozitívne paličky usporiadané 

do retiazok alebo zhlukov. 

 Bežne sú prítomné na koži, v orofaryngu, 

vonkajšom uchu a v ženskom genitálnom 

trakte. 

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Propionibact

erium_acnes.tif/lossy-page1-1200px-Propionibacterium_acnes.tif.jpg  

Ochorenia, laboratórna diagnostika a liečba P. acnes vyvoláva acne vulgaris u adolescentov a 

mladých ľudí, oportunistické infekcie u pacientov s umelými náhradami chlopní a u katetrizovaných 

pacientov. P. acnes stimuluje zápalovú odpoveď, produkcia peptidov s nízkou molekulovou 

hmotnosťou a ich prítomnosť v mazových folikuloch stimuluje migráciu leukocytov, ktoré fagocytujú 

baktérie, dochádza k uvoľňovaniu hydrolytických enzýmov (lipázy, proteázy, neuraminidázu a 

hyaluronidázu), vzniká lokálny zápal. P. propionicum vyvoláva endodontické abscesy a zápaly 

slzných kanálikov. Na laboratórnu diagnostiku sa používa kultivačný dôkaz, propionobaktérie rastú 

dobre na bežných kultivačných médiách. Problémom je častá kontaminácia vzoriek fyziologickou 

mikroflórou z kože a slizníc. Pozitívny kultivačný nález musí byť vždy interpretovaný v súlade s 

aktuálnym klinickým obrazom pacienta (napr. zavedený katéter, ktorý môže byť zdrojom infekcie). 

Na liečbu akné sa používa benzoyl peroxid a antibiotiká. Účinné sú erytromycín a klindamycín.  



Anaeróbne nesporulujúce

gramnegatívne baktérie

 Bacteroides fragilis

 Fusobacterium nucleatum

 Prevotela melaninogenica

 Porphyromonas assaccharolytica

 Veilonella parvula

Bacteroides fragilis 

 

Jednotlivé rody z tejto skupiny sú charakterizované ako gramnegatívne, anaeróbne paličky alebo 

kokoidné paličky, obvykle opuzdrené. Sú súčasťou fyziologickej flóry predovšetkým v tráviacom 

trakte. Patria medzi oportúnne patogénne mikroorganizmy, ktoré vyvolávajú tkanivové poškodenie v 

rôznych lokalitách. Rod Bacteroides sú pleiomorfné baktérie, ich rast je stimulovaný žlčou. Rod 

Porphyromonas a Prevotella sú veľmi malé gramnegatívne paličky. Rod Fusobacterium sú predĺžené 

gramnegatívne paličky. 

Patogénny potenciál a imunita  
Najdôležitejším nástrojom virulencie u rodov Bacteroides a Prevotela je puzdro, ktoré má výrazné 

antifagocytárne vlastnosti a zabezpečuje adherenciu baktérií na peritoneum. Niektoré baktérie 

adherujú na epiteliálne bunky pomocou fimbrií. Intracelulárne zabíjanie fagocytovaných baktérií je 

inhibované produkciou mastných kyselín v procese anaeróbneho metabolizmu baktérií. Endotoxín 

bunkovej steny B. fragilis je biologicky neúčinný, pretože neobsahuje aktívnu časť lipidu A. 

Najdôležitejšou podmienkou na vyvolanie ochorenia sú individuálne endogénne charakteristiky 

jedinca (imunosupresia, terapia aminoglykozidmi, poškodenie tkaniva, malignity). B. fragilis je 

schopný dekonjugovať žlčové kyseliny, niektoré druhy sú schopné inaktivovať karcinogénny 

potenciál chemických látok. Bacteroides produkuje viaceré exoenzýmy, ktoré zohrávajú úlohu v 

patogenéze ochorení pri invázii baktérie a jej šírení v organizme navodením tkanivového poškodenia 

po traume (kolagenáza, neuraminidáza, DNáza, heparináza, proteázy). Baktérie, ktoré sú schopné 

vyvolať ochorenia u ľudí môžu tolerovať expozíciu kyslíku, niektoré produkujú peroxidázu alebo 

superoxid dismutázu, ktoré inaktivujú peroxid vodíka a superoxidové voľné radikály.  

Ochorenia  
Anaeróbne mikroorganizmy vyvolávajú infekcie respiračného traktu, približne polovica chronických 

sínusutíd a otitíd a periodontálnych infekcií je spôsobená baktériami z tejto skupiny. Vznik 

mozgových abscesov má tiež obvykle polymikrobiálnu etiológiu, ich vznik súvisí najmä s 

chronickými infekciami paranazálnych dutín a ucha. Intraabdominálne infekcie majú obvykle 

endogénny pôvod, najčastejšie izolovaným mikroorganizmom je B. fragilis. Gynekologické infekcie 

sa prejavujú zápalovými procesmi v panve, formovaním abscesov alebo endometritídou. Anaeróbne 

gramnegatívne baktérie nie sú súčasťou fyziologickej mikroflóry na koži, infekcie kože a mäkkých 

tkanív vznikajú po kontaminácii rán týmito baktériami, alebo po pohryzení. V niektorých prípadoch 

sa môže vyvinúť až život ohrozujúca infekcia, napríklad myonekróza. Bakterémiu najčastejšie 

spôsobuje B. fragilis.  

Laboratórna diagnostika a liečba  
V mikroskopických preparátoch farbených podľa Grama sú viditeľné gramnegatívne paličky alebo 

kokobacilárne útvary, nesporulujúce. Na dôkaz puzdra je možné použiť Burriho tušovú metódu. 



Mikroskopické vyšetrenie nie je diagnostické. Kultivácia za anaeróbnych podmienok a biochemická 

identifikácia (ANAEROTESTY) je potrebná pre konečnú diagnostiku. Takmer všetky kmene B. 

fragilis a mnohé iné baktérie z tejto skupiny produkujú β-laktamázy, takže sú rezistentné na penicilíny 

a niektoré 85 cefalosporíny. Najlepšia účinnosť sa dosahuje pri podávaní metronidazolu, 

karbapenémov alebo β-laktámových antibiotík s inhibítormi β-laktamáz.  

Anaeróbne sporulujúce baktérie

 Klostrídiá

 Príslušníci rodu Clostridium sú primárne alebo podmienečne 

patogénne mikroorganizmy.

 Niektoré z nich spôsobujú smrteľné ochorenia spôsobené 

toxínmi – tetanus (Clostridium tetani), botulizmus

(Clostridium botulinum), plynovú gangrénu (Clostridium

perfringens), intoxikáciu z potravín alebo 

pseudomembranóznu kolitídu (Clostridium perfringens, 

Clostridium difficile). 

 

Klostrídiá sú grampozitívne sporulujúce paličky, striktne anaeróbne, vyskytujúce sa ako 

saprofyty v prírode (C. tetani, C. botulinum), niektoré aj ako súčasť fyziologickej flóry v 

gastrointestinálnom trakte človeka alebo zvierat. Pri svojom anaeróbnom metabolizme produkujú 

často plyn a odpudzujúci zápach.  

Clostridium tetani

 Clostridium tetani je grampozitívna

sporulujúca palička. Spóry sú uložené 

terminálne,v mikroskopickom preparáte 

vytvárajú typický obraz popisovaný ako rakety 

na squash alebo paličky na bubon. 

C. Tetani

 

Baktérie veľmi rýchlo hynú, ak sú vystavené kyslíku, spóry prežívajú v nepriaznivých podmienkach. 

Clostridium tetani je neinvazívny mikroorganizmus, produkuje dva toxíny: tetanolyzín – 

oxygénlabilný hemolyzín a tetanospazmín – plazmidom kódovaný termolabilný neurotoxín (exotoxín 

jediného antigénneho typu). Plazmid nesúci gén pre tetanospazmín je nekonjugatívny (netoxické C. 

tetani nemôže byť konvertované na toxické). Tetanospazmín je A-B toxín. Inaktivuje proteíny 

regulujúce uvoľňovanie inhibičných neurotransmiterov, čo vedie k neregulovanej excitačnej 

synaptickej aktivite na motorických neurónoch. Väzba toxínu na cieľové štruktúry je ireverzibilná, 

výsledkom jeho pôsobenia je spastická paralýza. Klinický význam tetanolyzínu nie je objasnený, 

pretože je inhibovaný kyslíkom a sérovým cholesterolom. Nešpecifické imunitné mechanizmy sú 

neúčinné pri ochrane pred účinkom toxínu. Ochorenie tiež nezabezpečí dostatočný antigénny stimul 

na vytvorenie špecifickej imunity po ochorení.  

Ochorenia  



C. tetani sa nachádza v pôde, môže kolonizovať tráviaci trakt živočíchov, vrátane človeka. 

Vegetatívne formy baktérií sú veľmi citlivé na prítomnosť kyslíka, rýchlo sporulujú. Spóry dlhodobo 

prežívajú v prírode. Ochorenie je relatívne zriedkavé. Inkubačný čas je od niekoľkých dní až do 

niekoľko týždňov, v závislosti od vzdialenosti primárneho poranenia od centrálneho nervového 

systému. Najznámejšou formou je generalizovaný tetanus (trizmus žuvacích svalov, sardonický 

úsmev, opistotonus vyvolaný spazmami chrbtového svalstva), ďalšími príznakmi sú srdcové arytmie, 

výkyvy krvného tlaku, profúzne potenie a dehydratácia. Lokalizovaný tetanus sa prejavuje 

stuhnutím lokálnych svalových skupín v mieste primárnej infekcie. Osobitnou formou lokálneho 

tetanu je cefalický tetanus (primárnym miestom infekcie je hlava). Novorodenecký tetanus vzniká 

po infikovaní pupočníkového kýpťa.  

Mikroskopia 

C. tetani je grampozitívna sporulujúca palička. Terminálne alebo subterminálne uložené spóry sú v 

preparátoch farbených podľa Grama viditeľné ako nezafarbené útvary, ktoré deformujú tvar 

baktériového tela (tenisová raketa, paličky na bubon). Na dôkaz spór sa používa farbenie podľa Wirtz-

Conklina. Fixovaný preparát sa preleje 5%-ným roztokom malachitovej zelenej, zahrieva sa do 

výstupu pár (3-krát). Po opláchnutí vodou sa dofarbuje zriedeným karbolfuchsínom (2-3 minúty). 

Telá baktérií sú ružové, spóry zelené.  

Clostridium botulinum

 Clostridium botulinum je grampozitívna

sporulujúca pohyblivá palička s oválnymi, 

subterminálne uloženými spórami. 

C. botulinum 

 

Vegetatívne bunky v anaeróbnom prostredí produkujú jeden z toxínov (A, B, C1, C2, D, E, F, G), 

vznik ochorení u ľudí sa obvykle spája s typmi A,B, E a F. Proteínové exotoxíny sú produkované v 

neaktívnej forme, obvykle exogénne, aktivujú sa proteolytickými enzýmami v tráviacom trakte po 

prijatí toxínu v potrave. Botulotoxín na 70 nervovosvalových spojeniach inaktivuje proteíny 

regulujúce uvoľňovanie acetylcholínu. Acetylcholín je potrebný na svalovú excitáciu, výsledkom 

pôsobenia botulotoxínu je teda klinická manifestácia ochorenia vo forme chabej paralýzy. U detského 

botulizmu spóry germinujú v čreve a následne vegetatívne bunky produkujú toxín intraintestinálne. 

Ten je absorbovaný cez stenu čreva a spôsobuje chabú paralýzu. Detský botulizmus môže byť 

vyvolaný spórami prítomnými napríklad v mede. Imunita po ochorení je nedostatočná a ochorenie 

nezabezpečí dostatočný antigénny stimul a ochranu pred budúcou intoxikáciou.  

Ochorenia  

Spóry C. botulinum sú prítomné v pôde a vo vode. Botulotoxín je termolabilný, je inaktivovaný 

pôsobením teplotoy 80 °C po dobu 20 minút. Typicky je produkovaný v domácich mäsových a 

zeleninových konzervách, alebo v údených mäsových výrobkoch (klobásový jed). Je to jeden z 

najsilnejších toxínov a má potenciál byť použitý ako nástroj bioterorizmu (kontaminácia vodných 

zdrojov, aerosolové bomby).  

Rozoznávame štyri klinické formy botulizmu:  

1. Klasický botulizmus (otrava z jedla): súvisí s požitím domácich konzerv kontaminovaných 

botulotoxínom (toxíny A a B) alebo s konzumáciou rybacích konzerv (toxín E). Inkubačný čas je 1 

až 3 dni. Na začiatku sa vyskytuje neostré videnie, dilatácia zreníc, sucho v ústach, zápcha a bolesť 

brucha. Postupne sa vyvíja chabá paralýza. Smrť nastáva v dôsledku paralýzy dýchacích svalov.  



2. Detský botulizmus: spóry germinujú v čreve a následne vegetatívne bunky produkujú toxín 

intraintestinálne. Ten je absorbovaný cez stenu čreva a spôsobuje chabú paralýzu. Detský botulizmus 

môže byť vyvolaný spórami prítomnými v mede alebo v sušenom mlieku (môže vzniknúť aj po požití 

spórami kontaminovanej pôdy a prachu). Je považovaný za príčinu viacerých prípadov syndrómu 

náhleho úmrtia dieťaťa (SDISz angl. sudden infant death syndrome).  

3. Inhalačný botulizmus: vzniká po inhalácii botulotoxínu, ochorenie má rýchly nástup a vysokú 

úmrtnosť.  

4. Botulizmus v rane: klinické prejavy sú rovnaké ako pri klasickom botulizme, inkubačný čas môže 

byť dlhší (zvyčajne 4 alebo viac dní). 

C. difficile

 C. difficile je grampozitívna palička s 

veľkými, subterminálne uloženými spórami. 

Produkuje dva typy toxínov. Toxín A je 

enterotoxín spôsobujúci poruchu vodného 

metabolizmu vody v čreve, toxín B je 

cytotoxín, ktorý vyvoláva deštrukciu buniek.

 

Ochorenia  
C. difficile je súčasťou fyziologickej flóry človeka (kolonizuje črevo u asi 5% zdravých ľudí). Je 

podmienečne patogénnym mikroorganizmom uplatňujúcim sa pri dysmikróbii navodenej 

širokospektrálnymi antibiotikami s následným premnožením klostrídií v čreve. Ochorenie sa často 

vyskytuje v nemocniciach a u pacientov v terminálnych štádiách rôznych ochorení. C. difficile 

vyvoláva hnačky, u pacientov liečených širokospektrálnymi antibiotikami sa môže vyvinúť 

pseudomembranózna kolitída.  

Laboratórna diagnostika a liečba  
Laboratórna diagnostika sa opiera o masívny výskyt C. difficile v monokultúre zo vzoriek stolice. Na 

kultiváciu sa používajú špeciálne diagnostické pôdy. Baktérie majú na kultivačných pôdach typický 

zápach (stajňa, konský moč). Dôkaz toxínu v stolici alebo z vykultivovaného kmeňa 

imunoenzymaticky ELISA testom alebo neutralizačným testom, je možné použiť na stanovenie rizika 

vzniku pseudomembranóznej kolitídy. Zachovanie prirodzenej mikroflóry v čreve (eumikróbia) je 

podmienkou úspešnosti nešpecifickej imunity v boji proti vzniku pseudomembranóznej kolitídy. 

Grampozitívne sporulujúce paličky sú dobre citlivé na penicilín alebo chloramfenikol, u 

pseudomembranóznej kolitídy spôsobenej C. difficile je účinný aj vankomycín alebo metronidazol.  
 



Spirochetes

 Baktérie, ktoré patria do radu Spirochaetales

majú spoločné morfologické vlastnosti.

 Spirochéty sú gramnegatívne špirálovité 

baktérie, ich telo je tvorené protoplazmatickým 

valcom a obalmi, bičíky sa nachádzajú v 

periplazmatickom priestore. 

 tri rody, Treponema, Borrelia a Leptospira. 

 

Treponémy sú tenké s rozmermi 0,1 x 20 µm, majú tri periplazmatické bičíky a nerastú na 

nebunkových kultivačných médiách. Borélie sú väčšie ako ostatné spirochéty (0.5 x 30 µm). 

Leptospiry sú na obidvoch koncoch hákovito zahnuté, majú dva periplazmatické bičíky.  

Treponemy

 Laboratórna diagnostika 

 Treponémy sa farbia veľmi slabo a ich veľkosť 

sa približuje rozlišovacej schopnosti 

svetelného mikroskopu. Mikroskopia v 

tmavom poli alebo po impregnácii striebrom 

umožní znázornenie spirochét vo svetelnom 

mikroskope. Kultivačne sú veľmi náročné, 

vyžadujú pH 7,2 - 7,4 a teplotu od 30 – 37 °C, 

mikroaerofilné prostredie. Na priamy dôkaz je 

možné použiť imunofluorescenciu. 

Syfilis - diagnostické testy

 Mikroskopia

 - v tmavom poli (limitované použitie) 

 - priama fluorescencia (na dôkaz antigénu s 

použitím antitreponémových protilátok 

značených fluoresceínom) 

 - po impregnácii striebrom

Syfilis - diagnostické testy

 Sérologické testy na dôkaz protilátok

 Netreponémové testy: 

 Treponémové testy: 

 

Netrepónemové testy 

(nešpecifické, skríningové)
 Kardiolipín - je fosfolipid, ktorý je súčasťou bunkových 

membrán. Uvoľňuje sa z poškodených buniek v mieste 

infekcie, na čo reaguje imunitný systém tvorbou protilátok. 

Treponémy stimulujú produkciu týchto antikardiolipínových

protilátok

 RRR – rýchla reagínová reakcia - je najpoužívanejším 

netreponémovým testom na detekciu protilátok proti 

kardiolipínu. Princípom je flokulačná reakcia, pri ktorej 

kardiolipín a pacientove antikardiolipínové protilátky 

vytvárajú viditeľné zhluky.

 VDRL - Venereal Disease Research Laboratory - je sklíčkový

mikroflokulačný test (netrepónemový), ako antigén sa využíva 

kardiolipín s cholesterolom a s lecitínom. 

 

Kardiolipín - je fosfolipid, ktorý je súčasťou bunkových membrán. Uvoľňuje sa z poškodených 

buniek v mieste infekcie, na čo reaguje imunitný systém tvorbou protilátok. Treponémy stimulujú 



produkciu týchto antikardiolipínových protilátok, naviac k nej prispievajú aj vlastným kardiolipínom. 

Protilátky proti kardiolipínu sa nazývajú reagíny.  

RRR – rýchla reagínová reakcia - je najpoužívanejším netreponémovým testom na detekciu 

protilátok proti kardiolipínu. Princípom je flokulačná reakcia, pri ktorej kardiolipín a pacientove 

antikardiolipínové protilátky vytvárajú viditeľné zhluky.  

VDRL - Venereal Disease Research Laboratory - je sklíčkový mikroflokulačný test (netrepónemový), 

ako antigén sa využíva kardiolipín s cholesterolom a s lecitínom. V prípade prítomnosti 

antikardiolipínových protilátok sú viditeľné zhluky.  
 

Treponémové špecifické testy 

 TPHA - Treponema pallidum hemagglutination – ako antigén 

sa používa Nicholsov kmeň T. pallidum viazaný na kuracie 

erytrocyty, pozitívny výsledok (hemaglutinácia) sa prejaví po 

pridaní pacientovho séra, ktoré obsahuje špecifické protilátky. 

 TPI - Treponema pallidum imobilizačný test - sleduje sa 

inhibícia pohybu treponém pri styku so sérom pacienta 

chorého na syfylis

 FTA-ABS - fluorescenčný - absorbčný test – je nepriamy 

fluorescenčný test, ako antigén sa využívajú T. pallidum

imobilizované na sklíčku. Pridáva sa pacientove sérum a 

fluoresceínom značená protilátka proti ľudským 

imunoglobulínom. 

 

Ostávajú pozitívne po celý život, sú špecifické pre treponémové ochorenie. Príležitostne môžu byť 

falošne pozitívne pri infekcii inými spirochétami (napr. boréliami).  
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