Prednáška 2
Opuzdrené baktérie
Neisseria, haemophilus,
streptococcus pneumoniae

Praktická taxonómia
Rad (-aceae) ,- Rod (-us) , Druh

binominálna nomenklatúra - rodové druhové
Bacteria

Gram positive

lGram negative

G+cocci

Gram+rods

G-cocci

G-rods

anaerobic

aerobic

anaerobic

aerobic

anaerobic

aerobic

aerobic

anaerobic

Peptostreptococcus
Peptococcus
Sarcina
Ruminococcus

Staphylococcus
Micrococcus
Streptococcus
Enterococcus

Clostridium -spore

Bacillus
Corynebacterium
Arcanobacterium
Rhodococcus

Veillonella
Megasphoera

Neisseria
Moraxella
Branhamella

Vibrionaceae
Campylobacter
Helicobacter

Bacteroides
Porphyromonas
Prevotella
Fusobacterium

Gemella
Pediococcus
Leuconostoc
Lacotococcus

Non-spore
Propionibacterium
Mobiluncus
Bifidobacterium

Listeria
Erysipelotrix
Gardnerella

NONFERMENTERS
Pseudomonas
Acinetobacter
Stenotrofomonas......

Leptotricha
Wolinella

Rôzne

Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia
Ricketsiaceae
Spirochetales - Spirochetes, Leptospira, Borrelia
Mycobacterium
Nocardia , Actinomycetes,

ENTEROBACTERIACEA

Bordetella
Pasteurella
Franciscella
Brucella

Haemophilus
Legionella
Bartonella
Eikenella...

KOLONIZÁCIA A PRENOS
INFEKČNÉHO AGENS
nosičstvo sa môže vyskytnúť až u 60% detí
predškolského veku a 30% dospelých
Asymptomatický
nosič

Aerosol

Inhalácia

Pacient s
pneumokovo
u infekciou

Nosová
dutina
Nasofarynx
miesto
kolonizácie
Trachea

Diseminácia

PATOGENÉZA

Invázne
Opúzdrené kmene
!

Neinvázne

Meningitis

Neopúzdrené
kmene

!
Sinusitis

Otitis media

Nazofarynx
!

kolonizácia

Bakterémia

Artritis
Peritonitis

!
Pneumónia

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
Streptococcus pneumoniae:
Gram-pozitívny kok (modrý)
asi 0.5-1.25 / um
objavuje sa v páre ako diplokok
vonkajší okraj každej baktérie v páre je
zašpicatený

STAVBA






polysacharidová kapsula tvorí vonkajší obal
chráni baktériu pred pôsobením fagocytov
je hlavným nástrojom virulencie
existuje 90 typov polysacharidových púzdier pneumokokov
každý typ má inú chemickú štruktúru a vyvoláva iný typ
protilátok
 10 typov pneumokokov vyvoláva 2/3 infekcií

Polysacharidové púzdro
Bunková stena
Cytoplazmatická
membrána

Streptococcus pneumoniae
• G+koky v dvojiciach, diplokoky,
lancetovitý tvar - sviečka a plameň,
viridujúce - odlíšenie - pozitívny optochínový test,
- rozpustnosť kolónie v žlči
• opúzdrené a neopúzdrené kmene
- polysacharidové púzdro - nástroj virulencie - viac ako 90
sérotypov púzdrových antigénov
- peptidoglykanová vrstva b. steny typická pre G+baktérie
obsahuje teichoovú kyselinu a cholín ( jedinečná látka,
dôležitá pre delenie bb)

T-dependentný, T-independentný
Antigén proteínový
-IgM, (Bly)
T lym
-preladenie tried, IgG
-Pamäťové bunky

polysacharidový
- len IgM (Blym)

Streptococcus pneumoniae
• 2 formy kys. teichoovej v bunkovej stene
- povrchová (C substancia)
- kovalentne viazaná
• C substancia
Precipituje globulínovú frakciu ľudského séra nazvanú
CRP
C reaktívny protein
- bielkovina akútnej fázy zápalu,
- prítomná u zdravých v nízkych hladiných,
- stúpa pri zápalových ochoreniach
- bakteriálnych a hubovitých
- kopíruje aktivitu ochorenia

KOLONIZÁCIA A PRENOS
INFEKČNÉHO AGENS
nosičstvo sa môže vyskytnúť až u 60% detí
predškolského veku a 30% dospelých
Asymptomatický
nosič

Aerosol

Inhalácia

Pacient s
pneumokovo
u infekciou

Nosová
dutina
Nasofarynx
miesto
kolonizácie
Trachea

Diseminácia

G+ diplokoky v CSM fluorescenčná
mikroskopia

G+diplokoky v cerebrospinálnom
moku

OCHORENIA SPOSOBENÉ STREPTOCOCCUS
PNEUMONIAE

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCIE
Neopúzdrené

Opúzdrené kmene

Lokalizované slizničné Invázne
Neinvazívne

Invazívne

- Sínusitída

- Bakteriémia

- Otitis media

meningitída

- Pneumónia

endokarditída
peritonotída

septická artritída
iné (mäkké tkanivá)

Opúzdrené kmene Streptococcus
pneumoniae – Burriho farbenie

PATOGENÉZA

Invázne
Opúzdrené kmene
!

Neinvázne

Meningitis

Neopúzdrené
kmene

!
Sinusitis

Otitis media

Nazofarynx
!

kolonizácia

Bakterémia

Artritis
Peritonitis

!
Pneumónia

Citlivosť na ATB
• Str. pyogenes - 100% citlivý na PNC, (pri alergii makrolidy
ERY)
• Str. agalactiae - výborná citlivosť na PNC existuje tolerancia
- inhibícia, nie rezistencia, nástup rezistencie na ERY, TTC
• Str. salivarius - citlivé na PNC, existujú aj rezistentné
• Str. pneumoniae - PNC, TTC, CMP, CEF., nástup rezistencie
na PNC - aj multirezistencia - znížená afinita antibiotika na
penicilin binding protein

G+koky
Streptococcus pneumoniae
1)
2)

3)

4)

5)

6)

Ochorenie: a) pneumónia, obvykle u starých alebo veľmi malých
jedincov b) bakteriálna meningitída c) otitída
Patogenéza: Streptococcus pneumoniae môže produkovať
polysacharidové puzdra, na základe ktorých sa kmene rozlišujú na viac
ako 90 typov., puzdro prispieva k virulencii a opuzdrené kmene sa
dostávajú do krvi a CSM., puzdro bráni fagocytóze., lokálne infekcie
(sinusitídy, otitiídy,) môžu byť spôsobené aj neopuzdrenými kmeňmi
obvkle po vírusovej primoinfekcii.,
Obranné mechanizmy: nešpecifické obranné mechanizmy sú
dostatočné na ochranu pred neopuzdrenými kmeňmi., vymiznutie
materských protilátok zvyšuje riziko infekcie u malých detí (medzi 6.
mesiacom a 2. rokom života)., polysacharidové puzdro ako T nezávislý
antigén vyvolá tvorbu IgM protilátok a nie je u malých detí zdrojom
protektívnej imunity., očkovacia látka nekonjugovaná proti 23
antigénom preto účinkuje len u dospelých
Proces šírenia nákazy: Mikroorganizmus sa šíri v komunite
aerosolom. Rizikové sú malé deti, starí ľudia a imunokompromitovaní
ľudia., tiež pacienti po vírusovej infekcii dýchacích ciest, fajčiari
Diagnostický proces a) izolácia lancetovitých G + diplokokov zo spúta,
krvi, CSM., B) bez Lancefieldovej antigénu., c) a hemolytické kolónie
na krvnom agare., d) rozpustnosť kolónii v žlči, e) pozitívny
optochínový test, f) serotypizácia na identifikáciu puzdra (Quellung
reaakcia), g) charakteristický rtg obraz infiltrácií pľúc
Liečba a ochrana: 23 valentná očkovacia látka chráni starších ako 2
ročných., konjugované vakcíny sú účinné aj u deti do 2 rokov., ATB
terapia infekcie., rezistencia na betalaktámové ATB stúpa (PNC,
cefalosporíny)., použitie sulfonamidov, chinolónov a chránených PNC

G - Koky

Praktická taxonómia
Rad (-aceae) ,- Rod (-us) , Druh

binominálna nomenklatúra - rodové druhové
Bacteria

Gram positive

lGram negative

G+cocci

Gram+rods

G-cocci

G-rods

anaerobic

aerobic

anaerobic

aerobic

anaerobic

aerobic

aerobic

anaerobic

Peptostreptococcus
Peptococcus
Sarcina
Ruminococcus

Staphylococcus
Micrococcus
Streptococcus
Enterococcus

Clostridium -spore

Bacillus
Corynebacterium
Arcanobacterium
Rhodococcus

Veillonella
Megasphoera

Neisseria
Moraxella
Branhamella

Vibrionaceae
Campylobacter
Helicobacter

Bacteroides
Porphyromonas
Prevotella
Fusobacterium

Gemella
Pediococcus
Leuconostoc
Lacotococcus

Non-spore
Propionibacterium
Mobiluncus
Bifidobacterium

Listeria
Erysipelotrix
Gardnerella

NONFERMENTERS
Pseudomonas
Acinetobacter
Stenotrofomonas......

Leptotricha
Wolinella

Rôzne

Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia
Ricketsiaceae
Spirochetales - Spirochetes, Leptospira, Borrelia
Mycobacterium
Nocardia , Actinomycetes,

ENTEROBACTERIACEA

Bordetella
Pasteurella
Franciscella
Brucella

Haemophilus
Legionella
Bartonella
Eikenella...

Neisseriaceae
• Rod Neisseria
• Druh: - opúzdrené kmene
N. meningitidis - kolonizácia HCD
- menigitída, setpikémia- meningococcaemia - fulminantná
sepsa, pneumónia, arthritída
N.gonorrhoeae - uretritída, cervicitída, salpingitída, proctitída,
septicaemia, arthritída, konjunktivitída, pharyngitis, zápalové
ochorenie panve
- neopúzdrené
ostatné neissérie - N.sicca, N.flava - kolonizácia mukóznych
membrán a kože

Neisseria meningitis
• G - diplococcus, kávové
zrná
• Opúzdrené
(polysacharidové púzdro)
• Séroskupiny (13)
A - (1 sérotyp),
B – slabo imunogénny –
MX ochorení
C - (20 sérotypov) najvirulentnejší
Y,
W135…, 8 sérotypov

Neisseria meningitis - imunita
• Baktericídne protilátky (séroskupinové A,C,W,X,Y)
u typu B sérotypové +spoluúčasť komplementu protektívne
• Polysacharidové púzdro – významný výskyt infekcií
opúzdrenými baktériami u detí od 6 mes. do 2 rokov života
- po vymiznutí materských protilátok
• Púzdro –T nezávislý antigén – prezentácia priamo B
lymfocytom –bez účasti APC a stimulácie T buniek,
neexistujú pamäťové bunky, nedôjde k preladeniu tried
tvorba len IgM protilátok
získaná imunita - 2 týždne po asymptomatickej kolonizácii

• Prenos kvapôčkami, prolongovaný úzky
kontakt (armáda
preplnené komunity)
• Sporadické aj epidemické šírenie

Neisseria meningitis
Patogénny potenciál:
kolonizácia nosohltanu (fimbrie) – prichytenie na
neriasinkový epitel
šírenie – únik pred fagocytózou – antifagocytárne vlastnosti
púzdra
toxický účinok endotoxin LPS
– vaskulárne zmeny
(endoteliálen poškodenie,
zápal cievnej steny,
DIC – WF syndrom,
krvácanie do kože, petéchie,
trombóza
– hyperprodukcia membránových
fragmentov v rastúcich bb

Neisseria meningitis - klinické syndrómy
• Meningitída- vysoká mortalita u neliečených
• Meningococcaemia – život ohrozujúca, trombóza malých ciev,
multiorgánové postihnutie, petechie, DIC so šokom – deštrukcia
nadobličiek- Waterhouse Friderichsen sy, chronická septicaemia

Mikroskopia .Gram
Latex aglutinácia Ag
Kultivácia
PCR

meningococcaemia

Neisseria meningitis
terapia, prevencia, profylaxia
• Terapia – PNC (genetická zmena of PBP ), CMP, cefalosporíny,
• Eradikácia u nosičov a kontaktov - (šírenie kmeňov) sulfonamidy,
rifampicin
• Vakcinácia - A,C,Y,W polysacharidová vakcína – nie je účinný u
detí do 2 roka,
konjugovaná vakcína – imunogénna aj u detí – konjugácia
polysacharidu na protein zmení vlastnosti antigénneho
komplexu
B vakcína – polysacharid je slabý imunogén

Laboratórna
diagnostika
• CSM – Gramovo farbenie - G-diplokoy, leukocyty, detekcia
antigénu - latex agglutinácia v CSM, a moči
Kultivácia CSM a krvi - hemokultúra – čokoládový agar + 5%
CO2, !nie do chladničky! Biochemické vlastnosti - dif dg. od
ostatných neisserií- séroskupinová typizácia • Testovanie citlivosti na ATB
• Z nazofaryngeálnych vzoriek - dif. dg.nosičských kmeňov od
nepatogennych neissérií - biochemické testy

Odber, transport
Thay Martin
Izbová teplota
Kultivácia
Čokoládový agar
Kvapka rosy
Oxidáza +

Neisseria gonorrhoeae
• Najčastejšia sexuálne prenosná infekcia (STD),
Prejavy: uretritída, cervicitída, artritída, konjunktivitída, lokálne
komplikácie
• G- diplokoky
• Prichytenie - fimbriae, Kmene bez fimbrií sú avirulentné
• Penetrácia a pomnoženie, prestup cez bunky do subepiteliálneho
priestoru..
• Endotoxin – tkanivová deštrukcia.
• IgG a C´: osoby s deficitom C´majú zvýšené riziko pre systémové
poškodenie.
• Len u ľudí, asymptomatickí nosiči
• Opakované infekcie – nedostatok protektívnej imunity – protilátky
proti antigénu fimbrií - antigénna diverzita

Klinické prejavy infekcie N.
gonorrhoeae
• Infekcia u muža – uretritída + komplikácie
• U žien- cervicitis – vzostupná infekcia
• Diseminovaná infekcia so septikémiou, infekcia kože,
kĺbov:(teplota, artralgie - migrujúca, hnisava monoartritídazápästie, koleno, členok. Raš na končatinách
• Perihepatitis, purulentná konjunctivitis u novorodencov,
anorektálna gonorrhoe u homosexuálov, faryngitída
• Chemoprofylaxia - neúčinná

Kultivácia +ATB
• Neisseria gonorrhoeae - PNC – produkucia penicilinázy
ceftriaxon. TTC, chinolony, makrolidy - azitromycin – terapia aj
chlamýdiových infekcií
• Mikroskopia: Vaginálny výter u susp. gonorrhoe: - Gramovo farbenie: G
- diplococci, kávové zrná, epiteliálne bunky., leukocyty. Z kultúry: Gdiplococci
• Kultivácia: Výter z vagíny alebo výtoku – na krvnom agare,
modifikovanom KA, čokoládový agar + ATB – inhibícia kontaminujúcej
flóry, šedé kolónie po zakvapkaní činidlom COX cytocromoxidázovým
sčernajú – preparát sc. Gram, - biochemická identifikácia od ostatných
neissérií

Moraxella

• Moraxella catarrhalis - bežný obyvateľ DC, môže za určitých
okolností vyvolať ochorenie, pri oslabení imunity - napr. po
vírusovom ochorení, premnoženie - nález v čistej kultúre
bez sprievodnej flóry. alebo zo spúta nález v hnisavom súte
spolu s PMNL
• Kultivácia na bežných pôdach - charakteristické kolónie - po
dotyku kľučkou sa posúvajú po agare - mikroskopicyk G+
koky, biochemická identifikácia alebo dôkaz butyresterázy
• Terapia: ERY, TET, COT, AUG (produkujú beta laktamázu reszistencia na PNC, AMP)

Praktická taxonómia
Rad (-aceae) ,- Rod (-us) , Druh

binominálna nomenklatúra - rodové druhové
Bacteria

Gram positive

lGram negative

G+cocci

Gram+rods

G-cocci

G-rods

anaerobic

aerobic

anaerobic

aerobic

anaerobic

aerobic

aerobic

anaerobic

Peptostreptococcus
Peptococcus
Sarcina
Ruminococcus

Staphylococcus
Micrococcus
Streptococcus
Enterococcus

Clostridium -spore

Bacillus
Corynebacterium
Arcanobacterium
Rhodococcus

Veillonella
Megasphoera

Neisseria
Moraxella
Branhamella

Vibrionaceae
Campylobacter
Helicobacter

Bacteroides
Porphyromonas
Prevotella
Fusobacterium

Gemella
Pediococcus
Leuconostoc
Lacotococcus

Non-spore
Propionibacterium
Mobiluncus
Bifidobacterium

Listeria
Erysipelotrix
Gardnerella

NONFERMENTERS
Pseudomonas
Acinetobacter
Stenotrofomonas......

Leptotricha
Wolinella

Rôzne

Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia
Ricketsiaceae
Spirochetales - Spirochetes, Leptospira, Borrelia
Mycobacterium
Nocardia , Actinomycetes,

ENTEROBACTERIACEA

Bordetella
Pasteurella
Franciscella
Brucella

Haemophilus
Legionella
Bartonella
Eikenella...

HAEMOPHILUS INFLUENZAE
• Už len to meno –
• Haemophilus – ten, kto miluje krv
• Influenzae – čo už len má spoločné s chrípkou
Krviľúb chrípkový
• Vlastnosti
• Fyziologická flóra = nástroj nešpecifickej imunity
• Podmienečne patogénny aj obligátne patogénny
• Opúzdrený aj neopúzdrený
preventabilný aj nepreventabilný
invázny či neinvázny
imunogénny aj neimunogénny
• Sérotypy

KLASIFIKÁCIA
• ROD HAEMOPHILUS
• DRUH H.influenzae
H.parainfluenzae
H.aegyptius
H.(par)afrophilus

H.(para)haemolyticus

• KMEŇ Hi opúzdrený Hi neopúzdrený
• TYP

Hib

Hi a,c,d,e,f

DVOJITÁ TVÁR
neopúzdrený
opúzdrený

•
• Známy patogén
•
• Imunogénny s
výhradami
•
• Spôsobí dobre
•
definovanú nozologickú
jednotku
• Liečiteľná
• Preventabilný
-

Fyziologická flóra
Podmienečne patogénny
Preventabilný očkovaním
Interpretácia
FF
Superinfikujúce agens
Vyvolávateľ ochorenia

Haemophilus
• G- pleiomorfná palička, malá, vyskytujúca sa vo forme opúzdrenej a
neopúzdrenej, bežne prítomný na slizniciach
• Kultivačne náročná – vyžaduje prítomnosť 2 nutričných faktorov hemín a nikotínamid adenín dinuklotidáza – NAD (faktor X a V) –
prítomné v krvi, uvoľňované niektorými baktériami (St. aureus –
satelitizmus)
• Závislosť na niektorom z týchto faktorov slúži na rodovú identifikáciu diskový test alebo porfyrínový test

Imunita a diagnostika
• U opúzdrených
polysacharidové púzdro – PRP
antifagocytárne vlastnosi
virulencie
protilátok.
•

–
–
– nástroj
– tvorba protektívnych

Polysacharidové púzdro je thýmus nezávislý antigén – stimuluje B lymfocyty k tvorbe protilátok
priamo.Takto vytvorené protilátky sú len typu IgM, antigén nestimuluje imunologickú pamäť a
protektívne protilátky typu IgG sa tvoria až po 2. roku života - veková predispozícia – najviac
ohrozené sú deti od 6. mesiaca – vymiznutie transplacentárnych protiláok – 2. roku.

• Terapia- zvážiť použitie ATB u akútnych IHCD
(90% IHCD u detí je vírusových),
AMP - produkcia beta laktamáz 15% rezistencia,
AUG,
Terapia inváznych - širokospektrálne ATB

PATOGENÉZA
Kontakt Adhézia Kolonizácia(nasopharynx)
Bežná flóra HCD

Manifestácia

NEINVAZÍVNE PROCESY
INVAZÍVNE PROCESY
H.i.neopúzdrené, H.parai.
opúzdrené kmene (H.i.b)
KHCD,sinusitis,otitis
Bakterémia - pneumónia
superinfekcie
- epiglotitída
ATB
ATB
- artritída
-prehľady Medifórum
VAKCÍNA - meningitída

Imunita a diagnostika
• Diagnostika
– u inváznych ochorení súvisiacich s bakterémiou – CSM, krv na HK,
punktát – dôkaz antigénu
-u
- neinváznych – adekvátny vzorka – TT, TN, aspirát stredného ucha
(otitis), punktát – výplach sínusov (sínusitída)
- Mikroskopia – G-, Burriho dôkaz púzdra
- Kultivácia – KA, ČA
- Idenitfikácia – závislosť na faktoroch X,V alebo XV
- Skličková aglutinácia – identifikácia typu polysacharidového púzdra

DIAGNOSTIKA

G – palička, Haemophilus ducreyi
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: mäkký vred., sexuálne prenosné bolestivé
vredovité lézie na genitáloch a) muža alebo b) ženy
Patogenéza: abrázie pri súloži s infikovaným partnerom
dovoľujú vstup baktérie., organizmy sa delia v tkanive a
spôsobia vredy, šíria sa lymfatickými cestami do LU.,
mikroorganizmy odolávajú fagocytóze, rastú a spôsobia
opuch (bubo)
Obranné mechanizmy: imunitná odpoveď je komplexná:
protilátky aj bunková imunita neskorého typu sú
aktivované.. kľúčové proteíny vonkajšej membrány môžu
byť základom pre budúcu vakcínu
Proces šírenia infekcie: odhaduje sa, že 6 miliónov ľudí je
infikovaných na celom svete, ale predovšetkým v
chudobných oblastiach., 90% prípadov sú muži., ženy sú
obvykle asymptomatické nosičky a prispievajú k šíreniu
infekcie na mužov pri prostitúcii., ochorenie je častejšie u
iných ako bielych mužov bez obriezky
Diagnostický proces. a) klinické príznaky v endemických
oblastiach., b) výter z vredu alebo aspirát z uzlín i)
izolované kolónie na agare ii) gram negatívne kokobacily
Liečba a ochrana: a) bezpečný sex., b) liečba
erytromycínom 7 dní., c) vyhľadávanie kontaktov

G – palička, Haemophilus influenzae
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Ochorenie: a) opuzdrené kmene predovšetkým typu b
spôsobujú i) meningitídu, ii) epiglotitídu u detí mladších
ako 2 roky iii) konjunktivitídu, iv) celulitídu., b)
neopuzdrené kmene môžu spôsobiť i) otitis media. u detí
ii) sekundárnu pneumóniu obvykle po vírusovej
primoinfekcii
Patogenéza: a) baktéria sa prichytí v nazofaryngu.,
H.influezae typ b (H.i.b) môže preniknúť do krvného
riečiska., puzdro je významným faktorom virulencie s
antifagocytárnymi vlastnosťami., baktéria môže prestúpiť
hematoencefalickou barérou, diseminovať a spôsobiť
zápal mozgových blán – meningitídu. b) neopuzdrené
kmene spôsobujú pneumóniu alebo zápal stredného ucha,
sú považované za podmienečne patogénne obvykle pri
porušení nešpecifickej imunity
Obranné mechanizmy: a) protilátky proti puzdru sú
ochranné, neimunizované deti medzi 6 mesiacom a 2
rokom života, kedy už materské protilátky nie sú pritomné
sú najviac ohrozené., b) nie je jasné, prečo sú niektoré deti
náchylnejšie na infekciu ako iné., c) zápaľ pľúc sa vyskytuje
obvykle
po
zlyhaní
nešpecifických
obranných
mechanizmov (napr. po predchádzajúcom poškodení vírusová infekcia...)
Proces šírenia nákazy: H.i. je súčasťou fyziologickej flóry
HDC., Hib je zriedkavo nosičským kmeňom a je
identifikovaný pri inváznych infekciách.,
Diagnostický proces: a) vzorky alebo CSM i) sa kultivuje na
čokoládovom agare., ii) detekcia Gram – kokobacilov., b)
detekcia H.i.b kapsulárneho polysacharidu v CSM
latexovou aglutináciou., c) klinické známky meningitídy
Liečba a ochrana: a) ATB i) na liečbu inváznych ochorení a
ii) profylakticky., b) vakcinácia detí Hib konjugovanou
vakcínou takmer eliminovala invázne Hib infekcie u detí

