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NONFERMENTERS
Pseudomonas
Acinetobacter
Stenotrofomonas......

Leptotricha
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Rôzne

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

ENTEROBACTERIACEA

Bordetella
Pasteurella
Franciscella
Brucella

Haemophilus
Legionella
Bartonella
Eikenella...

Enterobacteriaceae

• Najrozsiahlejšia, najheterogénnejši skupina medicínsky dôležitých baktérií
• 27 rodov,102 druhov (95% medicínsky významných patrí do 25 druhov) - na
základe DNA homológie, biochemických vlastností, sérologických reakcií,
ATB citlivostí
• Bežne prítomné v prírode (pôda, voda, rastliny) súčasť normálnej flóry
čreva. Obligátne patogénne(Yersinia pestis), podmienečne patogénne
(Klebsiella, E. coli)
• Prenos zo zvieraťa (Salmonelly), od človeka - nosiča (S. typhi), endogénna
infekcia (E.coli)
• Typy infekcií
• CNS - E. coli, IDC - Klebsiella, Enterobacter, E. coli, Septikémia - E. coli,
Klebsiella, Enterobacter, GIT - Salmonella, Schigella, Yersinia, E.coli, IMC - E.
coli, Proteus, Providencia, Klebsiella

Miesta infekcie
•
•
•
•
•

CNS - E. coli
IDC - Klebsiella, Enterobacter, E. coli
Septikémia - E. coli, Klebsiella, Enterobacter
GIT - Salmonella, Shigella, Yersinia, E.coli
IMC - E. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella

Fyziológia, štruktúra

• G- paličky, obvykle pohyblivé (bičíky), netvoria spóry, fakultatívne
anaeróbne, nenáročné nutričné požiadavky, biochemicky aktívne,
kataláza +, oxidáza -, cytochromoxidáza COX - = dif.dg.od ostatných G paličiek
• Skvasovanie laktózy + alebo -, rezistencia na žlčové soli, prítomnosť
púzdra - dif.dg v rámci Enterobacteriaceaei
• 3 skupiny antigénov:
• - somatický O antigén - najdôležitejší antigén bb. steny, termostabilný,
LPS, zložený z 3 súčastí - O polysachrid, kórový polysacharid a lipid A - s
endotoxínovou aktivitou
• - púzdrový K antigén - termolabilný, skrížene reagujúci s protilátkami proti
iným baktériám. U Salmonella typhi sa nazýva Vi antigén.
• - bičíkový H antigén - termolabilný, podlieha antigénnym zmenám

Biologické účinky endotoxínu
• Súčasť štruktúry bunkovej steny G- baktérií - po úplnom
rozpadnutí štruktúry steny
• Teplota
• leukopénia nasledovaná leukocytózou
• aktivácia komplementu
• trombocytopénia
• DIC
• znížená periférna cirkulácia perfúzia veľkých orgánov
• šok
• smrť

Laboratórna diagnostika

• rastú dobre na neselektívnych médiách
• Selektívne média na odlíšenie patogénnych - laktóza negatívnych
kmeňov Salmonella, Shigella
• Biochemická identifikácia – Hajnov test, Enterotesty – súbor
biochemických testov
• Sérodiagnostika – odlíšenie antigénnej štrukktúry – Salmonelly,
Shigelly, E.coli
• Interpretácia výsledkov
– vo
vzorke zo stolice – Salmonella, Shigella, Yersinia – patogénne, ostatné
enterobacteriaceae – podľa stavu eubiózy, pri premnožení
- z materiálov za fyziologických podmienok sterilných : moč – IMC,
ascendentná infekcia, krv – najčastejšie etiol. agens, rana, spútum – v
dostatnočnom množstve, TT,TS - monokultúra

Surface of tube medium – aerobe environment, lactose negative bacteria do not ferment, it is
alkaline, red
Lower part - in anaerobe environment, enterobacteria ferments glycids – acidic – yellow or black
H2S . , nonfermenters do not ferment = red – Ps. aeruginosa
1 negative control 2 Ps.aeruginosa : not fermenting - red
3 Shigella sonnei: H2S - negat.,gas – negat., TSI – alcaline/acidic red/yellow lact.negat
4 Salmonella typhi: H2S – pozit., gas–negat., TSI – alcaline/alcaline red/yellow- black
5 Escherichia coli: H2S – negat.,gas -posit., TSI – acid/acidic
yellow/yellow
6 Proteus mirabilis: H2S – posit, gas - negat., TSI – acidic /acidice yellow/yellow-black

• Prítomná v GIT
•

•
•
•
•
•

E. coli

vyvoláva - endogénne infekcie po zlyhaní imunitných bariér, z normálnej vlastnej flóry
bakteriálnu sepsu ( z fokusu v močových cestách alebo GIT najčastejší G- vyvolávateľ
sepsí), IMC (väčšina ambulantných infekov, z GIT, špecifické sérotypy viažúce sa na
epitel), gastroenteritídu cestovateľov,
- neonatálnu meningitídu
enterotoxigénne ETEC - produkcia termostabilného a termolabilného toxínu,, mierne
vodnaté hnačky, cestovateľské hnačky,
enteroinvázne EIEC - prenikajú do epitelu HČ a deštruujú ho, teploty, kŕče, krv a leu v
stolici, potvrdenie inváznosti - Serenyho test - inokulácia kmeňna do spojovkového
vaku zvieraťa
enteropatogénne EPEC - ťažké detské hnačky v rozv. krajinách, produkujú shiga-like
toxin, schopné adherovať na ery
enterohemorhagické EHEC - produkujú verotoxin. Nekomplikovaná hnačka až
hemorhagická kolitída. hemolyticko uremický syndróm - 0157:H7, - akútne renálne
zlyhanie, trombocytopénia, U detí do 5 r.
enteroagregujúce - detské hnačky v rozvojových krajinách

E. coli

E.coli

G – palička Enterobacteriaceae
Escherichia coli
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie:a) gastroenteritídy i) hnačka alebo ii) dysenteria., b)
infekcie močového traktu., c) novorodenecká meningitída., d)
respiračné infekcie., e) sepsa
Patogenéza: záleží na type kmeňa E.coli a) gastrointestinálne
ochorenie i) ETEC (enterotoxigénne) produjkujú termolabilný a
termostabilný toxín spôsobujúce degranuláciu intestinálnych buniek a
vznik voluminóznych vodnatých hnačiek (najčastejšia príčina hnačiek
cestovateľov) ii) EPEC (enteropatogénne) viažu sa na črevné bunky s
fimbriami tvoriace zväzky a spôsobujú „cupping“ intestinálnych
epiteliálnych buniek, alteráciu funkcie čreva a hnačku., iii) EIEC
(enteroinvazívne) shigella-like sa viažu na M bunky a infikujú ich., šíria
sa laterálne v enterocytoch, čo spôsobuje krvavú hnačku (dysenteria)
iv) EHEC (enterohemorhagické) sa viaže na enterocyty a produkujú
shiga-like toxin, ktorý spôsobuje krvavú hnačku a môže viesť k
hemolyticko uremickému sy (HUS) – „hamburgerová choroba“
O157,H7., b) Infekcia močových ciest – mikroorganizmus obsahuje P
fimbriae., c) meningitída novorodencov – kmene obsahujú K1 puzdra.,
d) aspiračná pneumónia u hospitalizovaných pacientov, alkoholikov
alebo pacientov v bezvedomí
Obranné mechanizmy: sú kmeňovo špecifické., protilátková odpoveď
proti toxínom, fimbriám a adhezínom môže byť protektívna t.j.
obyvatelia sú imúnni voči endemickým kmeňom, ktoré turisti znášajú
ťažko
Proces šírenia nákazy: a) väčšina črevných patogénov sa získa z
kontaminovanej stravy alebo kontaktom od nosiča., hnačka je jednou
z najčastejšich príčin úmrtia detí vo svete., b) endogénna infekcia je
spôsobená nepatogénnymi kmeňmi, ktoré sú súčasťou prirodzenej
flóry hrubého čreva, ale sú premiestnené z čreva i) aspiráciou
(pneumónia)., ii) kontamináciou pri pôrode (meningitída) c) DNA
analýza môže vystopovať kmeň pri epidémiách
Diagnostický proces: a) G – palička z kultivácie., b) ružové kolónie na
MacConkey agare., c) charakteristika biochemických vlastností d)
sérotypizácia na detekciu O, H a K antigénov., e) dôkaz toxínu u
suspektných
Liečba a ochrana: a) hygiena b) eliminácia rezervoárov, c) ATB pri i)
extraintestinálnych infekciách - meningitída, ii) močových infekciách.,
iii) použitie pri infekcii čreva inej ako dysentéria je otázne

Salmonella
• 1500 sérotypov, rôzne názvy podľa miesta izolácie
• DNA analýza: 1 druh (S. enterica) a jej 7 podskupín
• Prítomná u všetkých zvierat, kontaminovaná potrava - primárne od
kontaminovaných zvierat, vajíčka - salmonelové ochorenie sliepok,
sekundárne - od infikovaného človeka - nosiča. Potrebné veľké
inokulum 106-8 - šírenie potravinami, v ktorých sa môže pomnožiť.
Osoby so zvýšeným rizikom - imunokompromitovaný, deti,
redukovaná acidita žalúdočnej tekutiny
• Enteritída - postihnutie HČ, teplota, nauzea, zvracanie, kŕče, bolesť
hlavy a svalov. Dg.: tampón stolice, 3 x za sebou. Lactóza negatívne
kolónie, biochemická identifikácia. Stanovenie séroskupiny sklíčkovou
aglutináciou podľa Kauffmann Whitovej schémy - epidemiologický
význam ( S. enteritidis, S. infantis, S. agona, S.
kentucky…………………….)

Salmonella
• 1500 sérotypov, rôzne názvy podľa miesta izolácie
• DNA analýza: 1 druh (S. enterica) a jej 7 podskupín

Salmonella – ochorenia a prenos
• Prítomná u všetkých zvierat,
Prenos - kontaminovaná potrava
- primárne od kontaminovaných zvierat, vajíčka salmonelové ochorenie sliepok,
- sekundárne - od infikovaného človeka - nosiča.
• Potrebné veľké inokulum 106-8 - šírenie potravinami,
v ktorých sa môže pomnožiť.
Osoby so zvýšeným rizikom imunokompromitovaný,
deti, redukovaná acidita žalúdočnej tekutiny

Salmonella - diagnostika
• Enteritída - postihnutie HČ,
teplota, nauzea, zvracanie, kŕče, bolesť hlavy a svalov.
• Diagnostika.: tampón stolice, 3 x za sebou.
Laktóza negatívne kolónie, biochemická identifikácia.
Stanovenie séroskupiny sklíčkovou aglutináciou podľa
Kauffmann Whitovej schémy - epidemiologický význam
( S. enteritidis, S. infantis, S. agona, S. kentucky……)

G-paličky Enterobacteriaceae
Salmonella enteritidis
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Ochorenie: gastroenteritída, zriedkavo extraintestinálne
komplikácie
Patogenéza: mikroorganizmus sa viaže na enterocyty v
tenkom čreve prostredníctvom fimbrií a spôsobuje
poškodenie povrchu buniek., dochádza k invázii do bunky a k
prestupu do lamina propria tenkého čreva, čo spôsobí
intenzívny zápal., toto vedie k malabsorbcii a hnačke.,
ochorenie GIT je obvykle samolimitujúce
Obranné mechanizmy: protilátková odpoveď proti O antigénu
(LPS) môže byť protektívna, ale ochrana je kmeňovo špecifická
Proces šírenia nákazy: bežný patogénny kmeň je získaný
potravou kontaminovanou stolicou z infikovaného zvieraťa
alebo človeka., vajíčka a hydina sú najčastejšími zvieracími
zdrojmi., fekálne orálny prenos v zariadeniach sociálnej
starostlivosti alebo denných sanatóriách je častý., Salmonella
je jednou z najčastejších príčin hnačky na svete., existuje viac
ako 1500 sérotypov salmonel rozlíšiteľných na základe O, K, H
antigénnej štruktúry podľa Kauffman Whiteovej schémy
Diagnostický proces: a) stolica na kultiváciu na pevných
pôdach i) MacConkeyov agar, charakteristické kolónie - laktóza
negatívne ii) Gram – paličiek s bičíkmi., b) biochemické
charakteristiky na určenie rodu., c) protilátky proti O (LPS) a H
(bičíkové) antigénom na stanovenie sérotypu sklíčkovou
aglutináciou
Liečba a ochrana: a) dobré hygienické podmienky (umývanie
rúk, spracovanie a príprava potravín)., b) eliminácia zvieracích
rezervoárov a kontrola nosičov., c) ATB len pri
extraintestinálnych komplikáciách

Salmonella typhi
• Týfus - horúčka s dezorientáciou
- celkové závažné ochorenie
- GIT príznaky menej časté, skôr zápcha, perforácia čreva.
Časté nosičstvo a vylučovanie.
• Dg. - výter stolice, opakovaný, po stimulácia MgSO4.
Typický vzhľadkultivačný Aglutinácia.
Dôkaz ochorenia aj nepriamo - sérologicky - Vidalova
reakcia. Vi aglutinácia
• Th. - CMP

• Znalosti klinického obrazu a patogenézy
- Ochorenie začína ingesciou baktérií
Inkubačný čas je 1-2 týždne.0
Pri väčšom inokule sa môže vyskytnúť akútna
gastroenteritída.
Baktérie prenikajú cez mukózu tenkého čreva ( invázia)
endocystózou do submukózy. Množia sa v submukózze a sú
vychytávané do lymfatických uzlín, kde sa množia v
makrofágoch, dostávajú sa do krvi (perzistujúca
bakterémia) a orgánov RES a ostatných orgánov
(hemorhagie, kožná rozeola, orgánové komplikácie)

Salmonella typhi

• Týfus - horúčka s dezorientáciou - celkové závažné

•
•
•
•

ochorenie - penetrácia do lamina propria, lymfatických
uzlín, RES (množenie v pečeni -šírenie cez žlčník a žlčové
cesty do črev - , slezine, kostnej dreni), krvi - bakterémia,
exantém - roseola, teplota, bolesti hlavy. GIT príznaky
menej, perforácia čreva. Časté nosičstvo a vylučovanie.
Dg. - výter stolice, opakovaný, po stimulácia MgSO4.
Typický vzhľad. Aglutinácia. Dôkaz aj nepriamo - sérologicky
- Vidalova reakcia. Vi aglutinácia
Th. - CMP
Salmonella paratyphi A, B, C - miernejšia podoba týfusu
Septikémia - pri bakterémii, - osteomyelitída, endokarditída

• Widalova reakcia
diagnostické možnosti brušného týfusu

-

• Kultivácia (priama diagnstika) krvi (7.-10. deň), stolice (od 2. týždňa),
kostnej drene, moču (od 3. týždňa) a zisťovanie aglutinínov v sére Widalova reakcia (nepriama diagnostika) - protilátky proti O a H
antigénom S. typhí - štvornásobný vzostup titra protilátok - akútne
ochorenie alebo - vyhľadávanie nosičov - skrížená reaktivita,
dostatočne vysoký titer
• Znalosti klinického obrazu a patogenézy - Ochorenie začína ingesciou
baktérií.Inkubačný čas je 1-2 týždne. Pri väčšom inokule sa môže
vyskytnúť akútna gastroenteritída. Baktérie prenikajú cez mukózu
tenkého čreva ( invázia) endocystózou do submôukózy. Množia sa v
submukózze a sú vychytávané do lymfatických uzlín, kde sa množia v
makrofágoch, dostávajú sa do krvi (perzistujúca bakterémia) a
orgánov RES a ostatných orgánov (hemorhagie, kožná rozeola,
orgánové komplikácie)

• Widalova reakcia - diagnostické možnosti brušného týfusu
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100
80

moč

60

stolica

40

sérum

20

krv

0
1

2

3

4

5

6

7

8

týždeň

G-palička, Enterobacteriaceae,
Salmonella typhi
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Ochorenie: týfus abdominalis, brušný týfus, septické infekčné
ochorenie s multiorgánovým postihnutím
Patogenéza: Salmonella typhi napáda M bunky tenkého čreva,
je transportovaná cez lymfatické cievy a dostáva sa do
krvného prúdu., mikroorganizmy sú fagocytované a rastú v
makrofágoch pečene, sleziny a ďalších orgánov., horúčka
nastupuje, keď sa mikroorganizmy uvoľňujú z lyzovaných
makrofágov a dostávajú sa do krvi a ďalšéch orgánov., Niektorí
pacienti sú nosičmi baktérie v tkanivách (žlč, obličky) bez
príznakov a vylučujú Salmonelly stolicou alebo močom
Obranné mechanizmy: Protilátky proti O antigénu (LPS) sú
protektívne, tým že bránia šíreniu baktérie v krvi., bunková
imunita je potrebná na elimináciu baktérie
Proces šírenia nákazy: mikroorganizmus sa šíri len
interhumánne. vehikulom je často voda kontaminovaná
stolicou nosiča, obvykle po prírodných katastrofách
Diagnostický proces: a) stolica alebo krv, prípadne moč sa
inokulujú na pevné média (MacConkey agar i) Gram – paličky
pohyblivé., b) s typickými biochemickými charakteristikami., c)
identifikácia sérotypu sklíčkovou aglutináciou komerčnými
antsérami d) protilátky proti O, H, a Vi antigénu (kapsulárny
antigén) vytvorené po ochorení sa detekujú na vyhľadávanie
nosičov
Liečba a ochrana: a) hygiena (umývanie rúk, zabránenie
fekálnej kontaminácii nosičmi)., b) zásobenie vodou., c) liečba
ATB – (CMP) - pacientov a nosičov, d) živá p.o.vakcína pre
cestovateľov do endemickej oblasti
Podobné ale miernejšie ochorenie vyvoláva Salmonella
paratyphi sérotyp A., Salmonella paratyphí B, Salmonella
paratyphi C

Shigella
• 4 druhy - Sh. dysenteriae, Sh. flexneri, Sh. boydii, Sh.
sonnei a 38 sérotypov
• Dyzentéria - vodnaté hnačka s prímesou krvi,
ochorenie často epidemické, kontaminovanými
rukami. Prežíva vo vode až 6 mesiacov. Malá infekčná
dávka - asi 200 baktérií. Ochorenie tenkého čreva,
najskôr bez invázie epitelu. Produkcia enterotoxínu invázia mukózy, deštrukcia sliznice a tvorba vredov hnis a krv v stolici
• Dg. Na základe biochemických vlastností
( charakteristický zápach, netvorí plyn, laktózu
neskvasuje)., odlíšenie druhov - sklíčkovou
aglutináciou

Shigella
• Dyzentéria
- vodnaté hnačka s prímesou krvi,
ochorenie často epidemické, kontaminovanými
rukami.
Prežíva vo vode až 6 mesiacov. Malá infekčná
dávka - asi 200 baktérií.
Ochorenie tenkého čreva, najskôr bez invázie
epitelu.
Produkcia enterotoxínu - invázia mukózy,
deštrukcia sliznice a tvorba vredov - hnis a krv v
stolici

Shigella
• 4 druhy
dysenteriae,
Sh. flexneri,
- Sh. Boydii
,- Sh. sonnei a 38 sérotypov
• Dg. Na základe biochemických vlastností
( charakteristický zápach, netvorí plyn, laktózu
neskvasuje)
odlíšenie druhov - sklíčkovou aglutináciou

- Sh.
-

G – palička, Enterobacteriaceae
Shigella sonnei
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: dyzentéria: časté nie veľmi obsažné stolice
obsahujúce zápalové bunky s prímesou hlienu a krvi
Patogenéza: zostupná infekcia postupujúca z tenkého do
hrubého čreva., mikroorganizmus sa viaže na M bunky a
postupuje do lamina propria a okolitých enterocytov (z
bazolaterálneho povrchu)., baktéria rastie a indukuje
polymerizáciu aktínu, ktorý vytlačí baktériu laterálne do
okolitých buniek, čím sa infekcia šíri., dôjde k bunkovej smrtia
a zápalu., Shigella dysenteriae produkuje AB toxín – shiga
toxín, ktorý tiež navodí zmeny minerálnej rovnováhy a tvorbu
vredov v sleznici čreva
Obranné mechanizmy: nešpecifická lokálna vrodená imunita
je len slabo chrániaca., rekonvalescentné protilátky proti O
antigénu sa považujú za protektívne, ale sú typovo špecifické
Proces šírenia nákazy: choroba špinavých rúk., infekcia je
vysoko nákazlivá, stačí len 10 – 100 baktérií na začatie
infekcie., prenos je fekálne orálnou cestou., človek je jediným
rezervoárom., existujú 4 hlavné druhy S.sonnei, S. flexneri, S.
dysenteriae, S. boydii
Diagnostický proces: a) kultivácia stolice b) typické kolónie
laktóza negatívne, bez bičíka, Gram negatívne paličky., c)
sklíčková aglutinácia na určenie sérotypu na prostredníctvom
špecifických antisér na detekciu O antigénov
Liečba a ochrany: a) hygiena, umývanie rúk b) antibiotiká pri
vážnom priebehu, na zabránenie prenosu., c) neexistuje
očkovacia látka

shigella

Yersinia
• 7 druhov - Y.pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica, +
oportunistické Yersínie
• Y. pestis - spôsobuje mor - mestský a lesný typ, nie GIT ochorenie.
Adaptovaná na i.c. parazitizmus, v prírode neprežíva. Faktory
virulencie - i.c., polysacharidové púzdro, endotoxin, .
Mestský mor - udržiavaný potkanmi, prenesený na človeka
hmyzom infikovaným počas bakterémie hlodavcov. Replikácia v
čreve hmyzu a náhodný prenos na hlodavcov alebo človeka.
Lesný mor - prériový psy a hmyz. Nekontrolovateľný.
• 2 klinické formy - bubonická - 7 dní po poštípní bolestivé zdurenie
lymf. uzlín, bakterémia,75% úmrtnosť. - pneumonická - 2 dni po
inhalácii - teplota, pneumónia, šírenie kvapôčkovou nákazou,
úmrtnosť 90%

G-palička
Yersinia pestis
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: mor a) bubonická forma: potenciálne fatálna infekcia
lymfatických uzlín., b) pneumonická forma: letálna vysoko nákazlivá
infekcia pľúc
Patogenéza: a) infikovaná blcha prenesie baktériu počas sania krvi
do organizmu hostiteľa. baktérie sú fagocytované a transportované
do regionálnych lymfatických uzlín, kde začnú vytvárať kapsulárny
antigén F1 s antifagocytárnym účinkom., lymfatické uzliny zdúria
(bubo) a mikroorganizmy unikajú do krvného riečiska, sú zanesené
do ďalších orgánov predovšetkým do b) pľúc, odkiaľ môžu byť
prenášané interhumánne aerosolom
Obranné mechanizmy: existuje len minimálna účinnosť prirodzenej
imunity voči moru, čo vedie k tomu, že je mimoriadne smrteľný.,
protilátky proti F1 a krV (časť sekrečného systému) sú protektívne v
rekonvalescentných sérach a v experimente, tým, že bránia šíreniu
baktérií a umožňujú účinné zabíjanie baktérie pri fagocytóze
Proces šírenia nákazy: mor bol príčinou toho, že štvrtina populácie
Európy zomrela v období Čiernej smrti v stredoveku., dnes sa Y.
pestis nachádza celosvetovo, ale výskyt ochorenia je zaznamenaný
len v Ázii a Afrike., endemický je u hlodavcov., vyskytuje sa ako
mestský (krysy) a lesný alebo poľný (veveričky, prériové psy)., blchy
(Xenopsylla cheopsis) prenáša baktériu medzi zvieratami., človek je
náhodným hostiteľom, keď sa nakazí od infikovaného hlodavca
alebo blchy
Diagnostika: a) klinické príznaky a epidemiologická anamnéza v
endemických oblastiach., b) aspirát z bubo i) izolácia na krvnom
agare a ii) pozorovanie bipolárne sa farbiacich krátkych paličiek pri
farbení aa) podľa Wrighta alebo bb) Gramovým farbením, iii)
priama flourescencia na dôkaz baktérií, c) dôkaz sérových protilátok
proti F1 antigénu
Liečba a ochrana: a) eliminácia hlodavcov a bĺch., b) vyhnúť sa
kontaktu s infikovanými zvieratami (deratizácia)., c) liečba
streptomycínom 10 dni., d) profylaxia (doxycyklín) pre cestovateľov,
ktorí sa nemôžu vyhnúť riziku expozície., d) usmrtená celobunková
vakcína sa prestala používať., nové vakcíny chrániace proti
pľúcnemu moru sú vo vývoji

Yersinia enterocolitica
• Enterokolitída v chladnejších oblastiach, najväčšia
metabolická aktivita baktérie prib 22*C, infekcia z
potravín, hnačka, bolesti brucha, kŕče, teplota.
Chronické postihnutie - terminálne ileum, zdurené
mesenterické uzliny, imituje appendicitídu.
Extraintestinálne prejavy - artritída, hepatitída,
osteomyelitída - dôkaz sérologicky aglutináciou
• krvou prenosná bakterémia a endotoxický šok (krvné
konzervy - chladené 3 týždne)

G-palička,
Yersinia enterocolitica
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ochorenie: yersinióza: a) gastroenteritída., b) mezenteriálna
lymfadenitída (obrázok – resekované črevo)
Patogenéza: a) Y.enterocolitica je fakultatívne intracelulárny
patogén., prehĺtnuté organizmy využívajú adhezíny (Yad, Inv,
Ail) a efektorové proteíny (Yops) spolu so sekrečným aparátom
na inváziu do M buniek v terminálnom ileu., zmeny v mukóze
kvôli poškodeniu buniek a zápalu vedú k hnačke., b) šírenie do
mezenteriálnych lymfatických uzlín sa môže vyskytnúť,
rovnako ako bakterémia
Obranné mechanizmy: bunková imunita je potrebná na úplné
vyliečenie., experimentálne štúdie ukazujú, že neutralizácia
adhezínov a niektoré Yops môže byť protektívna. Reiterov
syndróm, imunitne podmienená artritída, sa môže vyskytnúť
v období rekonvalescencie predovšetkým u ľudí s bunkami s
typom histokompatibility HLA B27
Proces šírenia nákazy: nachádza sa na celom svete u rôznych
domácich zvierat (prasatá), ale bežnejšia je v severnej Európe
ako príčina hnačky., existuje viac ako 50 sérotypov, ale O3, O8
a O9 sú najčastejšie
Diagnostický proces: vzorka stolice a) na kultiváciu na bežných
pôdach (MacConkey agar) alebo na selektívnych pôdach s
chladovým obohatením., b) izolujú sa Gram negatívne paličky,
pohyblivé pri 25 st.C a nepohyblivé pri 37 st. C., c) pri
Reiterovom sy detekcia IgA proti Yops imunoblotom
Liečba a ochrana: a) eliminácia zvieracích rezervoárov v
oblasti hromadného výskytu b) starostlivé spracovanie
potravín., c) možná liečba inváznych ochorení gentamycínom
a tetracyklínom

Ostatné Enterobacteriaceae
• G-, okrem Klebsielly bičíkaté – pohyblivé, niektoré
opúzdrené, virulencia závisí často na prítomnosti pili –
prichytenie – testovanie hemaglutináciou
• Koliformné baktérie – E.coli, Klebsiella, Serratia
Citrobacter a Proteus, Providencia- oportunistické
patogény
• Enterálne infekcie – pri porušení eubiózy a premnožení
• Nozokomiálne infekcie – močového traktu,
chirurgických rán, krvi a pľúc.
• Infekcie v komunite – močové, infekcie při močových
kameňoch….
• U imunokompromitovaných , po ATB, iné ochoreie,
katetrizácia

Klebsiella
• Opúzdrená – mukózny vzhľad kolónií, zvýšená virulencia,
nepohyblivá
• Klebsiella pneumoniae – pneumónia u pacientov, ktorí
nie sú schopný vykašľávaním vyčistiť aspiráty z ústnej
dutiny. Nekkrotické deštrukcie alveolárnych priestorov.
Sangvinolentné sútum. Infekcie rán, mäkkých tkanív a
močového traktu
• K. rhinoscleromatis - skleróm
• K. ozaenae – atrofické ochorenie nosovej sliznice

Enterobacter, Citrobacter, Serratia,
Providencia, Morganella Proteus
U imunokompromitovaných, nozokomiálne infekcie,
rezistentné kmene – prenos R plazmidom v nemocničnom
prostredí (ARO). Vsup kontaminovaným katetrami
Proteus
• Pohyblivá G- baktéria, Raussov fenomén
• P. mirabilis – infekcie močového traktu, produkujú ureázu
( rozklad urey – močoviny, změna pH, alkalinizácia,
podpora tvorby kamienkov a toxicita pre epitel
• Proteus vulgaris,

Laboratórna diagnostika
• rastú dobre na neselektívnych médiách
• Selektívne média na odlíšenie patogénnych - laktóza
negatívnych kmeňov Salmonella, Shigella
• Biochemická identifikácia – Hajnov test, Enterotesty –
súbor biochemických testov
• Sérodiagnostika – odlíšenie antigénne – Salmonelly, Shigelly
• Interpretácia výsledkov – nález vo vzorke zo stolice –
Salmonella, Shigella, Yersinia – patogénne
• Ostatné – podľa stavu eubiózy, pri premnožení
• Nález z materiálov za fyziologických podmienok sterilných :
moč – IMC, ascendentná infekcia, krv – najčastejšie etiol.
agens

Vibrionaceae
• G- zahnuté paličky, netvoria spóry, schopné aeróbneho aj
anaeróbneho rastu. Prítomné vo vode
• Oxidázový test – pozit – odlíšenie od Enterobakteriaceaei
• V.cholerae - gastsroenteritis
• V. parahaemolyticus - gastroenteritis
• V. vulnificans – bakterémia, inf. rán, celulitída – expozícia
kontaminovanej vode, GIT – zjedenie surových ustríc
• V. alginolyticus – inf. rán, mäkkých tkanív, otitis externa
• Ostatné vibriá – infekcie rán, miernejšie infekcie GIT
• Plesiomonas – GIT inf. zo surových morských živočíchov
• Aeromonas – opportunistické infekcie a infekcie rán aj pri použití
pijavic ( rozkladajú tromby a udržujú mikrocirkuláciu při
mikrochirurgických a plastických operáciách

V. cholerae
• Rastie pri 18* -37*C
• Serologicky – 6 skupín na základe O antigénu (patogénne sú O1)
• Vibrio cholerae O1 – 2 biotypy – el tor a cholerae a každý sa vyskytuje
v 2 serologických podskupinách – ogawa a inaba
• Adherencia, neinvázny.
• Produkuje AB toxin – cholerový enterotoxín – viaže sa na špecifické
receptory tenkého čreva, vstupuje do bb a vyvolá sekréciu Na, K a
bicarbonátu do lumen – strata tekutín – až 1 liter za hodinu
(hypovolémia, arytmia, ren.zlyhanie). Tekutina odplaví baktérie.
Neadherejúce baktérie sú avirulentné
• V tečúcich vodách a ústiach Ázia, Stredný Východ. Ľudskí nosiči a
morské živočích. Šírenie kontaminovanou vodou a potravinami.
Potrebné veľké inokulum – 103-5. Inokulum je menšie u pacientov s
achlorhydriou ( 104 baktérií po podaní bikarbonátu)

Diagnostika a terapia
• Mikroskopia – malé, pohyblivé – natívny preparát
alebo v tmavom poli
• Kultivácia – selektívne média – neznáša kyslé pH a
vysušenie – obohatený alkalický bujón pH 8,6
• Dif. dg. V. cholerae a ostatné vibriá
(halofilné, vyžadujú soľ pre svoj rast, 1% NaCl)
• Therapia V. cholerae – ATB len debacilizácia a
redukcia tvorby exotoxinu(TTC,ERY, CMP, COT).,
náhrada tekutín, V. parahemolyt – mierne ochorenie,
infekcie rán a septikémia – ATB – TTC)

G-palička,
Vibrio cholerae
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Ochorenie: cholera: vodnaté obsažné hnačky ohrozujúce život
dehydratáciou
Patogenéza: mikroorganizmy sú prehĺtnuté spolu s fekálne
kontaminovanou vodou alebo potravinami., bičíkmi podmienená
pohyblivosť a mucináza umožňujú mikroorganizmom penetrovať do
epitelu tenkého čreva., toxín umožňuje prichytenie baktérií
prostredníctvom fimbrií a cholera-toxín spôsobí dereguláciu buniek
v kryptách prostredníctvom ADP ribosyláciou G proteínu adenyl
cyklázového systému hostiteľských buniek., efflux vody a iónov do
lumen čreva vedie k hnačke a dehydratácii
Obranné mechanizmy: protilátky proti cholera toxínu zmierňujú
závažnosť ochorenia
Proces šírenia nákazy: virulentné organizmy majú O1 alebo O139
somatické antigény a O1 izoláty je možné subtypizovať na AB
(Inaba), AC (Ogama) alebo ABC (Hikojima) a 2 biovary: “klasický“ a
„El tor“., baktérie žijú v slanej vode prichytené na riasy, živočíchy –
mäkkýše alebo schránky kôrovcov., ak sú podmienky nevhodné,
stávajú sa utlmené a nekultivovateľné., pitná voda kontaminovaná
stolicou môže viesť k epidémiám, kedy sú baktérie opäť vylučované
do vodných zdrojov, čím sa cyklus obnovuje
Diagnostický proces: a) klinické príznaky v endemických oblastiach
alebo počas epidémií., b) vzorka stolice (vločky hlienu) na kultiváciu
na i) platni s tiosulfát-citrát-žlčové soli-sacharóza agar (TCBS), kde
rastú vo forme žltých kolónií a ii) charakteristické pri farbení podľa
Grama., iii) test na dôkaz cholera toxínu na bunkových kultúrach
alebo ELSA alebo latex aglutináciou., iv) v epidémiách sa vyhľadáva
pohyblivá ohnutá Gram negatívna palička v tmavom poli.
Liečba a ochrana: a) správna manipulácia s pitnou vodou., b) liečba
ochorenia i) rehydratačná terapia a ii) v ťažkých prípadoch
podávanie tetracyklínu alebo doxycyklínu na skrátenie priebehu
ochorenia., c) viaceré orálne vakcíny, živé aj usmrtené boli úspešne
testované

Campylobacter
Čiarkovité , G-, pohyblivé, 11 druhov ,7 poddruhov
Vyžaduje mikroerofilné prostredie, teplotu 42*C, prechádza
filtrami - selektívne vychytávanie při izolácii
Campylobacter jejuni – gastroenteritída, u pacientov so
zníženou imunitou –hypogamaglobulinémia, zníženou
aciditou žalúdočnej tekutiny. Infikuje sliznicu jejuna, ilea a
colon, ktorá je edematózna, krvavá, tvorba krýpt,
abscesov.Infiltrácia do lamina propria. Enterotoxín,
cytoptický toxín, endotoxín. Hydina, potraviny
neutralizujúce pH redukujú inf. dávku.
C.coli - gastroenteritis, C. fetus – septikémia, artritída,
tromboflebitída, meningitída
Lab dg kultivácia na selektívnych pôdach, mikroskopia,
biochemická identifikácia., Th.: ERY

campylobacter

Gram negatívna palička
Campylobacter jejuní
1)
2)

3)

4)
5)

6)

Ochorenie: hnačka
Patogenéza: podobný mechanizmus účinku ako
Salmonella, Campylobacter sa predpokladá., napadá
bunky tenkého čreva, poškodzuje ich, čo vyvolá poruchu
absorpcie tekutín
Obranné mechanizmy: protilátková odpoveď na O
antigén (LPS) a H antigén (bičík) sa zdá byť protektívnou
Proces šírenia nákazy: veľmi častá je infekcia z vody a
potravín, obzvlášť po požití hydiny., ochorenie je
bežnejšie v lete a u detí do 5. roku života
Diagnostický proces: Gram-negatívne špirálovité paličky
polárne umiestnenými bičíkmi a) môže byť vykultivovaný
zo stolice i) kultiváciou za mikroaerofilných podmienok
(5% kyslíka, 10% oxidu uhličitého, 85% dusíka) a ii)
inkubáciou pri 42 st. C., b) sú identifikované dôkazom
pohybu v natívnom preparáte., c) protilátky proti O a H
antigénom., d) klinické príznaky hnačky
Liečba a ochrana: a) hygiena (umývanie rúk)., b)
eliminácia rezervoárov., c) antibiotiká sa používajú v
najzávažnejších
prípadoch,
predovšetkým
u
imunokompromitovaných, u ktorých môže spôsobiť
sepsu a meningitídu., pri menej závažných infekciách sa
používajú makrolidy

campylobacter

Helicobacter
• Špirálovité paličky, G-, v súvislosti s B gastritídou,
žalúdočným a duodenálnym vredom., príp. Ca –
Gastrospirillum hominis
• Patogenéza – produkcia ureázy – vytvára oblak
amoniaku, ktorý chráni baktériu před účinkom žal.
kyseliny, - pohyblivosť, - tvorba mucinázy – prienik
baktérie do mukóznych vrstiev – adherencia –
prichytenie baktérie na intracelulárne spoje – zápal s
infiltráciou mononukleárov v lamina propria. Uniká
prítomným protilátkam igA – svojou lokalizáciou v
mukóze.
• Neexistuje zvierací rezervoir – prenos interhumánny
• Th. ATB . Bizmutové soli, nitroimidazol a amoxicilin
alebo TTC

helicobacter

Laboratórna diagnostika
• Bioptický materiál. Mikroskopický preparát –
hematoxylin eosín , Gramovo farbenie. ! Na
čistotu endoskopov
• Ureázový test: detekcia alkalických metabolitov
ureázovej aktivity. Rýchlotest – 1-2 hodiny – z
bioptického materiálu, dychová skúška
• Kultivácia- z bioptického materiálu – obohatené
médií – krv, hemin, živ. uhlie, - problematická,
pôsobenie inhibítorov používaných při dezinfekcii
endoskopov
• Sérologická . Dôkaz IgA protilátok. ! Interpretácia
– pretrvávajú, neodlíšia akútne a prekonané
ochorenie, hladina nekoreluje so závažnosťou.

G – palička Helicobacter pylori
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Ochorenie: a) duodenálny a žalúdočný vred., b) súvislosť s
adenokarcinómom žalúdka a lymfómom
Patogenéza: baktéria migruje cez hlien (obsahuje
mucinázu a je pohyblivá) v žalúdku a lokalizuje sa medzi
bunkami v lumen žalúdku., baktérie produkujú ureázu a
vytvorený amoniak neutralizuje kyselinu v žalúdku a
poškodzuje bunky, čo vedie k bunkovej smrti a tvorbe
vredu., predpokladá sa, že tieto organizmy môžu tiež
spôsobiť
rakovinu
žalúdka
(častejšie
baktéria
Gastrospirillum hominis)
Obranné mechanizmy: protilátková odpoveď na O antigén
(LPS) a H antigén (bičík) sa považujú za protektívne
Proces šírenia nákazy: sérologické vyšetrovanie
predpokladá, že expozícia mikroorganizmu je veľmi bežná,
ale nie je jasné, u koho sa vyvinie vred
Diagnostický proces:a) biopsia žalúdka i) rast na agarovom
médiu, ii) detekcia Gram - špirálovitých paličiek s polárne
umiestnenými bičíkmi., b) protilátky na detekciu O a H
antigénu ., c) detekcia ureázy v bioptickej vzorke, d)
účinnosť a význam dychovej skúšky na dôkaz ureázovej
aktivity nie sú jednoznačne akceptované
Liečba a ochrana: a) ATB môžu účinne liečiť infikovaných
pacientov., b) organizmus je prítomný všade a tak je veľmi
ťažké sa vyhnúť expozícii

