
G+ paličky aeróbne 

 



G+paličky 

• sporulujúce – Bacillus sp. 

• nesporulujúce spp. 

•                                – Corynebacterium 

•                                -  Listeria 

•                                -  Nocardia 

•                                - Arcanobacterium 

•                                - Gardnerella.... 

 

 



G+paličky 
• Sporulujúce                                                                                                     

- Bacillaceae - Bacillus cereus, B. antracis - bičíky, fakultatívne aneróbne 
alebo striktne aeróbne. Produkcia toxínov. 

• Nesporulujúce                                                                                                                     
- Listeria monocytogenes - pohyblivá, aeróbna, prežívajúca pri t 22*C a v širokom pH 

rozmedzí, infikuje zvieratá                                                                                        
- Corynebacteriaceae -aeróbne nepohyblivé mierne zahnuté ukladajúce sa do pozície 
písmen, nepravidelne sa farbiace - Obsahujú metachromatické granuly, produkuje toxin - 
lyzogénna konverzia - toxigenicita kmeňa - Elekov test.                                                       
Corynebacterium diphtheriae, C. pseudodiphtericum,                                                                     
Erysipelotrix rusiopathiae - fakult. anaeróbna, prenosná zo zvierat, šedavé kolónie, 
alfa hemolýza,                                                                                                                                                       
Nocardiaceae Nocardia asteroides - obsahujú lipidy v b.stene - farbenie 
modifikovaným Ziehl Neelsenom, nepohyblivé, vláknité útvary, dlhá kultivácia 



Nesporulujúce G + paličky 
heterogénna skupina 

• Corynebacterium - coryneformné, diphtheroidné 
paličky - C. diphteriae (diphtheria), C. jeikeium 
(oportúnne). C. urealyticum (IMC), C. 
pseudodiphthericum (endocarditis), C. ulcerans 
(pharyngitis) 

• Listeria - meningitis, septicaemia, granulomatosis 
infantiseptica 

• Gardnerella - bacteriálna vaginósa 



Corynebacterium 
• Pleoimorfné G+ paličky ukladajúce sa do krátkych retiazok, 

vytvárajúce písmená Y,V 
• Metachromatické granuly - výsledná farba je odlišná od farby 

použitého farbiva 
• Zvláštna stavby bb. steny -  kys. mykolová s krátkymi reťazcami - 

taxonomická blízkosť k mykobaktériám 
• C. diphtheriae - preventabilné ochorenie diftéria 
• asymptomatické nosičstvo vo faryngu, prenosné kvapôčkovou 

inf. 
• C. jeikeium - JK - oportunistický patogén u  

imunokompromitovaných s hematologickým poškodením 
• ostatné - prenosné zo zvierat 



Corynebacterium- patogenéza a imunita 
• Difterický exotoxín - tox gén môže byť 

prinesený do baktérie (C. diftérie, C. ulcerans, 
C.pseudotuberculosis prostredníctvom 
bakteriofágu - lyzogénna konverzia 

• A-B protein: B fragment - väzba na povrch bb 
umožní vstup A fragmentu do bb. A fragment 
enzymaticky aktívny - blokuje syntézu 
proteinov- predlžovanie peptidového reťazca 
na ribozómoch za prítomnosti Fe 

• Schickov kožný test - dôkaz neutralizujúcich 
protilátok - i.d. podaním  difterického toxínu 

• Klinický prejav záleží na stave imunity a mieste 
infekcie: - asymptomatická kolonizácia, mierne 
respiračné ochorenie, fulminantná diftéria 

 



Laboratórna diagnostika 
• Mikroskopia - dôkaz metachromatických granúl - farbenie 

metylénovou modrou - nevýznamné 
• Kultivácia - na bežných pôdach., špeciálne pôdy - Lofflerovo 

mediu, telluritový agar - šedo hnedé kolónie 
• 3 typy kolónií - gravis (veľké, nepravidelné, šedé)                          
                            - mitis (malé, konvexné,okrúhle čierne),       
                            - intermedius (malé, ploché, šedé) - spájali sa so 

závažnosťou ochorenia - dnes  to neplatí 
• Biochemická identifikácia 
• Dôkaz toxigenicity kmeňa - Elekov test - imunodifúzia, 

antitoxický test na zvierati, 



Klinický obraz, liečba a prevencia 
• Diftéria - záškrt-  ochorenie HCD, s nízkou teplotou, toxínom 

navodeným lokálnym poškodením s  tvorbou priliehajúcej 
psuedomembrány na tonzilách, faryngu a/alebo nose a celkovými 
prízankmi. Komplikáciou je myokarditída. 

• Kožná diftéria - prenos kožným kontaktom od infikovaných osob, 
kolonizácia kože a stup cez oderky - papuly až chronické nehojacie sa 
vredy s membránou a celkovými známkami intoxikácie 

• ATB - PNC, ERY - eliminujú baktériu 
• Terapia - difterický antitoxín 
• Aktívna imunizácia DTP vakcína detí + booster dávky aj v dospelosti 
• Preliečenie bezpríznakových nosičov a kontaktov  
• Protektívna imunita pri kožnej forme 



1) Ochorenie: a) Diftéria, záškrt. b) kožná infekcia 

2) Patogenéza: a) Baktérie sú inhalované a prichytia sa na sliznicu 
hrdla obzvlášť u detí. Difterický toxín, ktoý produkujú zabíja 
bunky a spôsobuje zápal, akumuláciu fibrínu a tvorbu pablán. 
Tie sa môžu odlúpiť a spôsobiť krvácanie a asfysiu dieťaťa. 
Toxín sa dostáva do krvi a môže postihnúť srdcový sval a CNS. 
b) Toxigénne a netoxigénne kmene sa môžu nájsť na koži ľudí 
obvykle s nižším socioekonomickým šandardom života. 
Toxigenita kmeňa je umožnená lyzogénnou konverziou 
prostredníctvom bakteriolfága, ktorý je prenášačom genetickej 
informácie o tvorbe toxínu medzi kmeňmi. 

3) Obranné mechanizmy:  Antitoxická imunita je získaná po 
ochorení alebo očkovaní. Vrodené nešpecifické mechanizmy sú 
nedostatočné. 

4) Proces šírenia nákazy:  Mikroorganizmus je bežný  v populácii 
na koži, ale zriedkavo spôsobuje infekciu predovšetkým v 
populácii s dobrou hygienou a postvakcinačnou imunitou . 
Nové prípady záškrtu boli hlásené z oblastí, kde je populácia 
nedostatočne očkovaná. 

5) Diagnostický proces:  a)  G + kyjakovité paličky, ukladajúce sa 
vo forme čínskych písmen.Obsahujú metachromatické zásobné 
granuly, ktoré možno dokázať farbením podľa Alberta alebo 
Neissera b)  rast na médiu obsahujúcom telurit (čierne 
kolónie)., c) produkcia toxínu kmeňom sa dokazuje 
precipitačnou reakciou s protilátkami Elekovým testom 

6) Liečba a ochrana: Aktívna imunizácia v detstve difterickým 
toxoidom stimuiluje produkciu neutralizujúcich protektívnych 
protilátok. Preočkovanie v dospelosti je odporúčané. 

G+ nesporulujúce aeróbne paličky 

Corynebacterium diphtheriae  
 



Listeria 
• 7 species, najvýznamnejší L. monocytogenes                                                             

- fakultatívne anaeróbna nesporulujúca                                                                   
G+ palička 

• meningoencefalitída, bakterémia, endokarditída novorodenci, staršie 
tehotné ženy, imunokompromitovaní pacienti 

• často prenos z mlieka a mliečnych výrobkov, surovej zeleniny,  v lete 

• Schopná rásť pri širokom rozsahu pH a pri nízkej teplote 22*C , slabá 

beta hemolýza, pohyblivé v tekutých pôdach,  
• Novorodenecká listerióza                                                                                            

- infekcia in utero - granulomatosis infantiseptica, devastujúce 
ochorenie, diseminované abscesy                                                                                         
- pozdná listerióza - 2-3 týždne po pôrode - meningitída, septikémia 

• Meningitída dospelých - pri zníženej bb. imunite, po transplantácii 

• Dg. Mikroskopia liquoru obvykle negat.-  málo baktérií, Kultivácia a 
indentifikácia  

• Terapia - penicilínové preparáty +/- v kombinácii s aminoglykozidmi 



1) Ochorenie: a) Alimentárna  gastroenteritída., b) bakterémia 
tehotných a imunokompromitovaných., c) infekcia detí i) včasná 
sepsa – do 2 dní po narodení., ii) neskorá infekcia  a meningitída 2 
týdne po pôrode. d) intrauterinná infekcia – granulomatosis 
infantiseptica. 

2) Patogenéza: a) Dospelí zjedia mikroorganizmus kontaminovanou 
potravou. Baktéria preniká cez epiteliálne bunky  tenkého čreva a 
šíria sa  ďalej pričom mobilizujú aktínové vlákna, ktoré posúvajú 
mikroorganizmus  do ďalších buniek a ovplyvňujú ich funkciu. b) 
Listeriosin O jprodukovaný baktériou umožňuje jej únik z  epitelu a 
prispieva k vzniku bakterémie.Mikroorganizmus môže preniknúť 
hematoencefalickou bariérou a spôsobí meningitídu . C) Dieťa  
môže získať infekciu in utero  alebo počas  pôrodu prechodom 
infikovanými pôrodnými cestami. 

3) Obranné mechanizmy. Listeria je intracelulárna baktéria a bunkami 
sprostredkovaná imunita je porebná na zabezpečenie ochrany za 
účasti makrofágov aktivovaných T lymfocytmi. Listerióza je 
častejšia u pacientov s AIDS, alkoholikov a pacientov s deficitom 
bunkovej imunity. 

4) Proces šírenia nákazy: Je bežnou baktériou v prostredí a spôsobuje 
ochoreni domácich zvierat (kozy, ovce). Nachádza sa v 
nepasterizovanom mlieku, surovej zelenine. Je jedným z 5 
najčastejších etiologických agensov  bakteriálnej meningitídy. 
Zemepisná distribúcia je založená na odlišných sérotypoch. 

5) Diagnostický proces: a) kultivácia krvi a CSM v  atmosfére s 5%  
CO2 i) typické kolónie, ii) pleiomorfné pohyblivé, fakultatívne 
anaeróbne G + kokobacily. Kultiváciu je podporená predĺženou 
inkubáciou pri 4 st.C. b) Sérotypizácia podľa H (flagelárny) a O 
(somatický) antigén. C) určenie protilátok proti listeriolyzínu O. 

6) Liečba a ochrana: a) správna manipulácia s potravinami, umývanie 
zeleniny, pitie len pasterizovaného mlieka.b) včassné rozpoznanie 
infekcie v tehotenstve. C) ATB liečba (ampicilín) 

G+ fakultatívne anaeróbna palička 

Listeria monocytogenes 



Gardnerella 
• Morphologicky podobná gram negatívnym paličkám, štruktúra bb. 

seny je ako u gram +, nepohyblivé, bez púzdra 

• tvorí fyziologickú flóru vagíny  

• prítomná pri bakteriálnej vaginóze spolu so striktne anaeróbnou 
baktériou - Mobiluncus, Peptostreptokokom pri meprítomnosti 
Lactobacilla. Izolovaná u postpartum bacterémie, endometritíde, 
vaginalnych  abscesoch. 

• Lab. dg. - samotná izolácia nie je priekazná, dôležitý je mikroskopický 
obraz - clue cells - epiteliálne bb pokryté G                                                   
labilnými paličkami(Gardnerella) a  G- malými ohnutými paličkami 
(Mobiluncus), pri neprítomnosti G+ paličiek (Lactobacilus) 

• Terapia-  ampicilin, metronidazol 



1) Ochorenie: a)bakteriálna vaginóza typicky spolu s inými baktériami., 
b) bakterémia 

2) Patogenéza: Fimbrie umožňujú mikroorganizmu naviazať sa na 
vaginálny epitel. Produkcia hemolytického cytotosínu môže prispievať 
k poškodeniu hostiteľských buniek a k vzniku zápalu. Fosfolipáza A2  
môže prispievať k predčasnému prasknutiu plodových obalov počas 
pôrodu. Vymiznutie G + paličiek (Lactobacillus sp.) a premnoženie G 
labilných paličiek (Gardnerella vaginalis) a anaeróbnych G – paličiek 
(Mobilluncus)  spolu s prítomnosťou PMNL sú známkami dysmikróbie 
a bakteriálnej vaginózy. 

3) Obranné mechanizmy: IgA protilátky sú produkované u väčšiny žien s 
bakteriálnou vaginózou a môžu byť súčasťou obrany proti infikujúcim 
kmeňom. Nešpecifické obranné mechanizmy a fyziologická 
bakteriálna flóra. 

4) Proces šírenia nákazy:  Mikroorganizmus je prítomný asymptomaticky 
u 70% žien a 14% dievčat a je takmer vždy súčasťou agensov pri 
bakteriálnej vaginóze. Uretra sexuálnych partnerov môže byť 
kolonizovaná a zdrojom prenosu. Biotypizácia  gardnerel nie je 
spoľahlivá na určenie zdroja, pretože existujú viaceré kmene u 
jedného pacienta. 

5) Diagnostický proces:  a) Kultivácia výtoku v atmosfére s 5% CO2   i) 
typických kolónií ii) mikroskopicky sa javia ako G labilné , sú 
fakultatívne anaeróbne krátke paličky, hippurát +, kataláza -., s 
typickým rybacím zápachom  po pridaní 10% KOH k výtoku., c) 
prítomnosť „glejových buniek“ (epiteliálne bunky vo výtoku sú 
pokryté baktériami). 

6) Liečba a ochrana:  a) Udržiavanie fyziologickej mikroflóry vo vagíne 
(Lactobacillus sp.)., b) bezpečný sex na zabránenie získania infekcie od 
partnera., c) liečba antibiotikamie (PNC) 

 

G+/- fakultatívne anaeróbna palička 

Gardnerella vaginalis 



Rhodococcus 
• G+, obligate aerobic, red-pigmented, acid fast, mycolic acid. 

Veterinary pathogen. Present in soil 

• Intracellular - surviving in macrophages 

• Granulomatous inflammation with abscess formation 
(lung,lymph nodes, menings, pericardium, skin) - 
immnosupressed 

• Cultivation - nonselected media, aerobically, pigmented 
colonies after 4 and more days 

• Therapy : prolonged - multiple ATB able to penetrate into 
macrophages 



G+paličky anaeróbne 
• Nesporulujúce                                                                                

- Actinomycetaceae Actionomyces israeli, A.naeslundii 
cerebrrálna,  

      cerevicofaciálna,  

      abdominálna,  

      hrudná aktinomykóza,  

 

     chronické hnisavé ochorenia s tvorbou abscesov.                                                            

      

     Lab.dg. Odber z hĺbky sínusu, sírové granuly, kolónie tvaru zubného moláru, 
náročné, dlhá kultivácia. 

     Th: chirurgická +ATB dlhodobá PNC 



Actinomyces 
• G+ filamentous rods, 5-10%CO2, 

• Actinomyces israeli, A. meyeri, A. naeslundii, 
A.odontolyticus 

• chronical disease with abscess, tissue destruction and 
sulphur granules in tissue (mass of mycelia surrounded by 
protein, polysaccharide and bacteria) 

• cervicofacial forme(endogenous, after tooth extraction) - 
abdominal,( starting in appendix and diverticules) -pelvic 
forme (from IntraUterinDevices) 

• hematogenous disemination   

• Lab. Dg. - pus with sulphur granuls - Ziehl Neelsen - 
microscopy, cultivation - agar with heart brain infusion - 10 
days, colony shape - mollar tooth 



1) Ochorenie: Aktinomykóza: pomaly sa šíriaca anaeróbna 
infekcia mäkkých tkanív spôsobená endogénnymi 
organizmami. Niekedy (zriedkavo) diseminovaná 

2) Patogenéza: Organizmy prítomné v ústach, hrubom čreve 
alebo vagíne sú inokulované hlboko do tkanív pri poranení. a) 
Pri svojom raste baktérie napadajú susediace tkanivá a 
vytvárajú fibrotické hmoty. b) Zhluky mikroorganizmov 
vytvárajú typické eozinofilné granuly nazývané „sírové 
granule“ 

3) Obranné mechanizmy: Vrodená imunita, zápal a prísun 
neutrofilov do ložiska ohraničujú šírenie 

4) Proces šírenia: Actinomyces sú bežnými členmi fyziologickej 
flóry. Infekcie nie sú nákazlivé, ochorenie je bežné u 
imunokompromitovaných osôb. Často sprevádzaná baktériou 
G- paličkou Actinobacillus actinomycetemcommitans 

5) Diagnostický proces: Aspirácia hnisu z infikovaného tkaniva a) 
Gramovo farbenie, b) rast za anaeróbnych podmienok, c) 
objavenie „sírových granúl“ 

6) Liečba a ochrana: a) Drénovanie infikovaného miesta a 
vysoké dávky PNC, dlhodobo, aby sa predišlo  relapsu., b) 
Zvyšujúci sa výskyt infekcie – (IUD) 

 

G+ anaeróbna palička 

Actinomyces israelii 



Nocardia 
• G+strictly aerobe rods. Similar to quickly growing mycobacteria, 

saprophytes in environment. Acid fast., Mycolic acid 

• Nocardia asteroides, N. brasiliensis, N. madurae 

• pneumonia - with confluent  abscess formation, exogenous 
inhalation 

• skin infection - Actinomyces brasilinensis - localised celulitis, 
purulent sinuses with chronical granulomatous inflamation - 
mycetoms 

• Madurmycosis - chronical granulomatous infection of bone and 
soft tissue, deformations, (Sudam, Northern Africa, East India) 

• diseminated - CNS - brain abscesses, in immunocompromised 

• Lab. Dg. - microscopy - modified Ziehl Neelsen, Gram +, cultivation 
- standard media -2-30 days, colonies adherent to agar, cream, 
orange rose color, chalky consistence 

• Therapy: surgery+ATB 3 months sulphonamids, amikacin, 
imipenem, broad spectrum to be effective if fungal ethiology 



1) Ochorenie: nokardióza a) pľúcna hnisavá infekcia, potenciálne 
fatálna predovšetkým u HIV pacientov., b) kožná  obvykle 
samolimitujúca a mylne diagnostikovaná ako infekcia spôsobená 
Staphyloccus aureus  

2) Patogenéza:  a) organizmy sa nachádzajú v prachu a pôde., sú 
inhalované., rastú a rozmnožujú sa vo forme vlákien v pľúcach., 
mykolová kyselina obsiahnutá v bakteriálnej stene prispieva k 
zábrane fúzie fagozómu a lyzozómu a úniku pred zničením vo 
fagocytoch., mikroorganizmy môžu prežívať intracelulárne ako L 
formy., hnisajúce abscesy môžu diseminovať do CNS 
hematogénne., b) mikroorganizmus môže byť  inokulovaný do kože 
a mäkkých tkanív., rast môže viesť k tvorbe chronických abscesov a  
„mycetomu“ (masa zhluku mikroorganizmov v tkanive – etiológicky 
môžu byť prítomné huby spôsobujúce podpovrchové mykózy alebo 
Actinomyces israeli - G+palička)., vytvárajú charakteristické granuly 
v tkanive (sírne granuly) 

3) Obranné mechanizmy: silná neutrofilná odpoveď a bunkami 
sprostredkovaná imunita sú nevyhnutné pre účinnú obranu., 
humorálna odpoveď je len málo účinná., imunosupresia pri 
chemoterapii alebo HIV infekcii predisponujú k vzniku  nokardiózy 

4) Proces šírenia nákazy: nachádza sa v zemi a môže infikovať 
zvieratá (mastitída hov.dobytka)., prenos je možný  z 
kontaminovanej pôdy, nikdy nie z človeka alebo zvieraťa., 
inhaláciou alebo inokuláciou 

5) Diagnostický proces: a) aeróbna kultivácia na neselektívnych 
médiách, b) čiastočne acidorezistentné, vetviace s vláknité útvary v 
nátere z tkaniva., c) biochemická  testy a ATB citlivosť pomôžu pri 
identifikácii 

6) Liečba a ochrana: chirurgické odstránenie mycetómu alebo 
abscesu + ATB terapia (TMP+STX)., je účinná pri kožných a  
pľúcnych infekciách., diseminované infekcie sú fatálne u viac ako 
50% rovnako ako sú aj mozgové abscesy 

 

 

G + palička (čiastočne acidorezistentná) 

Nocardia asteroides 



Bacillaceae 
• Aerobné alebo fakultatívne anaeróbne sporulujúce, 

• Bacillus cereus                                                                                                                           

*gastroenteritída - 2 enterotoxíny:                                                                                  
- termostabilný - emetická forma  - kontaminovaná ryža, při varení 
vegetatívne bacily sú zničrné ale spóry prežívajú, ak nie je schladená, 
spóry germinujú, produkujú toxín, ktorý nie je ohriatim zničený                                                                                   
- termolabilný - hnačková forma - kontaminované mäso alebo 
zelenia,                                                                                                                            
*panoftalmitída - 3 toxíny - rýchla deštrukcia oka - traumatická 
infekcia, penetrujúce poranenie, strata zraku 

• Lab.dg - kultivácia potravín, izolácia zo stolice je nevýznamná - 
kolonizácia čreva je bežná. Dôkaz enterotoxinu na zvierati                                  

• Terapia - gastroenteritis - symptomaticky. (chladenie potravín) 
Progeresívne ochorenia - multirezistencia (na základe testu citlivosti 
VAN, CLI, AMINO 

 



1) Ochorenie: Otrava z jedla (intoxikácia) a) vracanie,  b) hnačka 

2) Patogenéza: a) termostabilný emetický toxín (cereulid) je 
vytvorený v potravinách kontaminovaných B. cereus. Vracanie 
začína v priebehu 5 hodín po prijatí potravy. Cereulid je ionofor, 
ktorý sposobí mitochondiňriálny opuch v postihnutých bunkách. 
Ochorenie je obvykle samolimitujúce. V prípade sa že toxín 
dostane do pečene, môže byť letálne. b)  Dva enterotoxíny – 
jeden hemolytický a druhý nehemolytický sú produkované  
mikroorganizmami, potom, čo spóry požité s kontaminovanou 
potravinou germinovali v čreve. Lýza buniek a sekrécia tekutiny 
do lumen tenkého čreva majú za následok bolesť brucha a 
vodnatú hnačku 12 a viac hodín po požití potravy. Ochorenie je 
samolimitujúce. 

3) Obranné mechanizmy: Imunita nie je známa. 

4) Proces šírenia infekcie: a) vyskytuje sa celosvetovo, najviac v 
súvislosti s praženou ryžou kontaminovanou spórami a 
nedostatočne tepelne upravenou. b)  Enterotoxigénne kmene 
súvisia s mäsovými a zeleninovými jedlami. 

5) Diagnostický proces: a)detekcia termostabilného toxínu na 
McCoyových bunkových kultúrach., b) izolácia organizmu z 
podozrivých potravín a stolice: i) typické aeróbne G+sporulujúce 
paličky., ii) typické kolónie  s hemolýzou na krvnom agare., c) 
ELISA na dôkaz toxínu 

6) Liiečba a ochrana: a) opatrnosť pri príprave a uchovávaní 
potravín. Vegetatívne bakteriálne bunky sú termolabilné, ale 
spóry  a termostabilný toxínprežívajú varenie aj viac ako hodinu 

G + sporulujúca aeróbna baktéria 

Bacillus cereus 



Bacillus antracis 

• G+ alebo G labilná aeróbna palička, nesporulujúca                                             
-  v mi obraze útvary ukladajúce sa do dvojic alebo dlhých vinúcich sa 
reťazí.- caput medusae                                                                                                                          

• Štruktúra a patogénny potenciál 

     Polypeptidové púzdro - in vitro len za špeciálnych podmienok - 
protilátky proti nemu  nie sú protektívne                                                                                                                                                                          
Toxin - 3 antigénne odlišné súčasti                                                                  
- termolabilný protektívny antigén,                                                                   
-letálny faktor                                                                                                        
- edematogénny faktor  

                         účinkujú len v prítomnosti protektívneho antigénu.                              

 

• Prítomný v pôde a na rastlinách,  

• Primárne infikuje zvieratá,  

• Prenos na človeka produktami - vlasy, koža, vlna.  

• Interhumánny prenos nie je 



Bacillus antracis 

• Kožný antrax - po inokulácii                                                                                 
- rýchlo progredujúci vred                                                                    
nekróza s masívnym edémom.                                                     
Neliečený 20% mortalita                                                                                                  

• Pľúcny antrax - inhalácia                                                                                  
- respiračné zlyhanie.                                                                                    
Vysoká mortalita aj pri liečbe                                                                                        

• Gastrointestinálny antrax – ingescia                                                                         
- veľmi vzácny - hemorhagie, krvácanie, ascites - vysoká mortalita 

• Diagnostika                                                                                                          
- mikroskopicky : G+paličky bez spór, nepohyblivé, rastie na 
neselektívnych pôdach, rýchlo rastúce,                                                              
adhherujúce  kolónie, hemolýza 

• Terapia - PNC, TTC, CMP,  

• Očkovanie - reaktívne OL 



1) Ochorenie: Antrax a) kožný, „ b) pľúcny, c) gastroemterálny 

2) Patogenéza : a) spóry sú inokulované do kože cez abrázie a v tkanive 
germinujú. Lokalizovný opuch sa vytvorí v priebehu niekoľkých dní a 
postupne sa vytvorí vred a čierna chrasta. Rana sa zahojí spontánne 
v priebehu 1-2 týždňov u 80% postihnutých. b) Spóry , ktoré boli 
inhalované germinujú v pľúcach. Proteinové púzdro inhibuje 
fagocytózu a toxín zložený z troch častí (edematogénny faktro – EF, 
protektívny antigén – PA a letálny faktor – LF spôsobujú opuch a 
nekrózu v mediastínu. Smrť nastáva o 2-5 dní  z dôvodu septikémie. 
c) Spóry zjedené  s kontaminovaným mäsom germinujú v tele  a v 
tenkom čreve vznikne letálny edém. 

3) Obranné mechanizmy :  Vrodená imunita je dostatočná na 
eliminovanie organizmu z kože vo väčšine prípadov ale je neúčinná 
pri  pľúcnej a gastrointestinálnej forme. Neutraliázujúce protilátky 
proti PA toxínu môžu byť protektívne podľa imunizačných štúdií. 

4) Proces šírenia nákazy: Antrax je zoonóza, pri ktorej je dobytok a  iné 
zvieratá infikovaný spórami zo srsti a infekcia sa prenesie na človeka. 
Väčšina infekcií ľudí súvisí so spracovaním zdochlín alebo kože. 
Ochorenie je častejšie v rozvojových krajinách . 

5) Diagnostický proces: a) izolácia organizmu na KA ukáže i) typické 
kolónie ii) v mikroskope štvorcové G+/ +-paličky s obrazom caput 
medusae. Spóry intracelulárne aj extracelulárne je možné dokázať 
farbením podľa Wirtz Conklina. 

6) Liečba a ochrana: Ochrana pred expozíciou spóram zo zvierat a koží. 
b) dekontaminácia susp.oblastí ., c) terapia PNC alebo 
ciprofloxacínom., d) očkovanie proti PA časti toxínu u rizikových 
skupín 

 

G+ aeróbna sporulujúca palička 

Bacillus antracis 
 

 



Anaeróbne baktérie 

• G+koky                                  polymikróbna 

• G-koky                                   endogénna 

• G-paličky                               zmiešaná 

• G+paličky – nesporulujúce   podm.patogénna                                            

                                                                                                 

                     – sporulujúce – patogény, klinické  

                                                               jednotky 

 

 

 



G+koky anaeróbne 
• Peptostreptococcus, -Peptococcus,- Sarcina,                              

- Coprococcus, - Ruminococcus                                                               
-kolonizujú kožu a mukózne povrchy GIT, UGT, oportunistické 
patogény často v súvislosti s cudzím telesom kultivačne náročné, 
pomaly rastúce                                                                                                                                     
- pleuropneumonia po aspirácii, sinusitída, mozgový absces šírením z 
orofaryngu alebo pľúc, intraabdominálna infekcia a sepsa šírením z 
čreva, infekcia pánve (endometritída, pánvový absces, puerperálna 
sepsa, bakteriálna vaginóza) infekcia mäkkých tkanív(celulitída), 
endokarditída, osteomyelitída 

• Laboratórna diagnostika - odlíšenie od kolonizujúcej flóry, odber a 
transport za anaeróbnych podmienok, predĺžená kultiácia na 
obohatených pôdach 

• Th - PNC, cefalosporíny, imipenem, CMP - často polymikróbna etiol. 



G-koky 

• G-koky anaeróbne 
• Veillonella, Megasphera - prítomné v orofaryngu, 

nízka virulencia, pri kultivácii a ochorení 
obvykle prítomné v zmesi 



G-paličky anaeróbne 
• Bacteroides fragilis                                                                        

- obligátne anaerobné paličky, nesporulujúce,                                                                        
- najvýznamnejšia časť FMF v orofaryngu, UGT, GIT.                                                         
- pleuropneumónie, intraabdominálny absces, genitálne infekcie.                                            
- Endogénne a polymikróbne infekcie, tvorba abscesov pri prerušení bariér..  

• Lab.dg. striktne  anaeróbny odber, transport a kultivácia,                                         
stimulácia rastu v 20% žlči.                                                                                                         

• Th chirurgická + ATB, - produkcia betalaktamáz, Metronidazol 

• B(G). stearothermophilus- spóry používané na testovanie účinnosti sterilizátorov 

• Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, Leptotricha, 
Wolinella - kolonizujú orofarynx, GIT, UGT, tvoria súčasť FMF, uplatnia sa pri 
prerušení prirodzených bariér - napr. chirurgickým zákrokom, produkujú 
histolytické enzýmy, vyvolávajú abscesy a polymikrobiálne infekcie (CNS, 
UGT,intraabdominálne) produkujú betalaktamázu - rezistentné na PNC. Lab. dg. 
anaeróbny odber a transport, predĺžená kultivácia 

 



1) Ochorenie: nachádza sa obvykle v zmesi s  inými 
mikroorganizmami ako súčasť endogénnej zmiešanej 
anaeróbnej infekcie alebo abscesov 

2) Patogenéza: tieto baktérie tvoria súčasť fyziologickej flóry 
čreva., nie sú výrazne patogénne, ale môžu spôsobiť infekciu, ak 
sa dostanú do extraintestinálneho priestoru pri chirurgickom 
zákroku alebo perforačnom poranení alebo ako ranová infekcia 
pri zlom krvnom zásobení 

3) Obranné mechanizmy Bacteroides je možné považovať za  
mikroorganizmy spôsobujúce oportúnne infekcie., nepoškodené 
črevo je dostatočnou bariérou a udrží mikroorganizmus v mieste 
fyziologického  výskytu 

4) Proces šírenia nákazy: izolované nemocničné alebo traumatické 
infekcie., nie je považovaná za prenosnú chorobu, pretože 
infekcia je endogénna 

5) Diagnostický proces: a) anaeróbna kultivácia z rany alebo 
abscesu i) charakteristické kolónie ii) G – paličky., b)  stanovenie 
metabolických produktov., c) nepríjemný zápach 

6) Liečba a ochrana: a) dôsledný chirurgický postup je najlepšou 
ochranou., b) chirurgické ošetrenie infekcie., c) antibiotiká na 
ohraničenie procesu - PNC 

G – anaeróbna palička 

Bacteroides fragilis 



G+paličky anaeróbne 
• Nesporulujúce                                                                                

-Propionibacteriaceae Propionibacterium acnes                               
--- kolonizuje kožu, vonkajšie ucho, spojovkový vak, orofarynx, ženský 
genitálny trakt. Spôbuje akné a oportunistické infekcie u pacientov s cudzími   

telesami. Lab. dg. Na bežných médiách, predĺžená kultivácia                                                                                     
-Mobiluncus ---gram variabilné, stavba G+, ohnuté,kultivačne náročné, 

kolonizujú genit. trakt žien - vaginóza - porucha eubiózy.                                                                                                                       
-Bifidobacteriaceae, Eubacteriaceae,- Lactobacillaceae . -súčasť FMF 



Anaeróbne gram + sporulujúce paličky 

• Sporulujúce -striktne anaeróbne, spóry typicky umiestnené a rozširujúce 
paličky, proteolytické vlastnosti, produkcia toxinov,  

• C. tetaní – tetanus – traumatický                                                            

                                   novorodenencký 

• C. botulinum - botulizmus – novorodenecký                                       

                                               - ranový                                                            

                                               - potravinový 

• C. septicum - netraumatická myonekróza, pacienti 
imunodeprimovaní - Ca čreva - prerušenie integrity steny čreva a 
šírenie clostridií do tkanív, perakútny priebeh 

• C. difficile - pseudomembranózna kolitída súvisiaca s ATB,                  
2 toxíny, je súčasťou FMF, expozícia ATB zabije ostatnú črevnú bakt. 
flóru - prerastenie C. difficile a jeho spór 

 



Clostridium difficile 

 





Pseudomembranózna kolitída 
najčastejšie spôsobená                                                                                                        
(nie výlučne) C.difficile                                                                      
– toxigénnym kmeňom                                
TcdA/TcdB 





1) Ochorenie: a) krvavá hnačka., b) pseudomembranózna kolitída a 
fibrózny zápal čreva, ktoré môžu ohrozovať život 

2) Patogenéza: a) Fyziologická črevná bakteriálna flóra môže byť 
eliminovaná pri použití ATB a C. difficile,  prirodzene sa vyskytujúce v 
čreve,  sa premnoží a nahradí ju. C.d môže produkovať 2 toxíny s 
vysokou molekulovou hmotnosťou (exotoxín A, exotoxín B). ktoré sú 
secernované a vstupujú do epiteliálnych buniek čreva, modifikujú 
proteíny, ktoré sú súčasťou tvorby aktínu a prenosu signálu. Cytolýza, 
zápal a sekrécia tekutiny majú za následok hnačku. b) Rozsiahle 
tkanivové poškodenie vedie k i) ukladaniu fibrínu, zbytkov neutrofilov a 
mucínu, čím sa tvoria ii)  pseudomembranózne plaky 

3) Obranné mechanizmy: zriedkavosť ochorenia a súvislosť s prirodzenou 
fyziologickou flórou sú dôkazom oportúnneho charakteru ochorenia 
(C.d. považujeme za podmienečne patogénny mikroorganizmus). 
Opakovanie ochorenia dokonca rovnakým kmeňom je dôkazom slabej 
protektívnej imunity po infkecii 

4) Proces šírenia nákazy: Zdroj infekcie je obvykle endogénny alebo z 
prostredia (prostredníctvom spór, ktoré kolonizujú črevo). Nástup 
infekcie obvykle nasleduje po užívaní širokospektrálnych antibiotík, na 
ktoré je C.d. rezistentné  (klindamycín). Je častou príčinou 
nozokomiálnych  hnačiek 

5) Diagnostický proces: a) detekcia toxínu A a / alebo B  v stolici alebo 
dôkazom i) toxicity na tkanivových kultúrach, alebo ii) ELISA testom., b)  
anaeróbna kujltivácia stolice  na i) krvnom agare alebo selektívnej 
pôde. Kolónie  sú ii) mikroskopicky  G +  sporulujúce aneróbne paličky, 
majú typický zápach – ako konský moč. Toxigenicita kmeňa sa potvrdí 
ELISA testom. c) Klinicky je možné dokázať pseudomembrány – pri 
sigmoidoskopii 

6) Terapia a ochrana: a) opatrenia na zabránenie vzniku a šírenia NN., b) 
reštriktívne opatrenia pri používaní antibiotík súvisiacich s výskytom 
C.d., c) obnova fyziologickej flóry čreva., d) prerušenie podávania ATB, 
ktoré spôsobilo ochorenie a liečba vankomycínom alebo 
metronidazolom  

 

G + sporulujúca anaeróbna palička 

Clostridium difficile 



Anaeróbne gram + sporulujúce paličky 
Klostrídiá anaeróbnych traumatóz 

• Clostridia - 100 species, niektoré aerotolerantné                                             
- C. histolyticum, niektoré vyzerajú ako gram negatívne, u 
niektorých nie je možné detekovať spóry. Bežne prítomné 
v pôde, vode, GIT ľudí a zvierat. 

• C. perfringens - Bakterémia, myonekróza - plynová 
gangréna, infekcia mäkkých tkanív, nekrotizujúca 
enteritída 



Clostridium tetani 

• Pohyblivá palička, sporulujúca, spóry rozširujúce telo, 
raketa na squash, často sa javí  ako gram negatívna. Veľmi 
citlivá na kyslík, metabolicky málo aktívna. 

• Termolabilný                                                                                    
neurotoxin- tetanospzmín - uvoľňovaný pri lýze bunky. AB 
toxin - blokáda neurotransmiterov CNS na inhibčných 
synapsách - neregulovateľná excitačná synaptická aktivita 
- spastická paralýza, kŕč.                                                                                   
Produkuje aj tetanolyzín 



Clostridium tetani 

• nachádza sa v pôde, GIT. Vegetatívne formy sú veľmi  
citlivé na kyslík. Spóry prežívajú roky 

• INKČ závisí na vzdialenosti rany od CNS - Generalizovaný 
tetanus, lokalizovaný tetanus,  - novorodenecký tetanus, - 
tetanus závislých na drogách 

• Terapia - PNC, antitoxin, - toxin viazaný na nervové 
zakončenia je chránený pred ATB a nie je 
neutralizovateľný. Symptomatická 

• Očkovanie 





1) Ochorenie:  a) tetanus 

2) Patogenéza:  spóry sa nachádzajú v pôde., typicky  sú pri 
bodnom poranení zanesené hlboko do tkanív., germinujú v 
anaeróbnom prostredí a produkujú tetanický toxín., toxín je 
transportovaný nervami k synapsám CNS, kde bráni uvoľňovaniu 
molekúl potrebných na zastavenie svalových kontrakcií. 
následkom je spastická paralýza 

3) Obranné mechanizmy: neexistuje vrodená imunita proti toxínu. 
nutná je dostatočná hladina špecifických protilátok po aktívnej 
imunizácii., ochorenie nenavodí dostatočnú špecifickú imunitu 

4) Proces šírenia nákazy: spóry sú bežne prítomné v pôde., v 
rozvojových krajinách, kde sa  pupočný pahýľ ošetroval 
nesterilne, bol tento postup často príčinou  novorodeneckého 
tetanus 

5) Diagnostický postup: a) mikroskopicky je možné sledovať G + 
anaeróbu sporulujúcu paličku s rozšíreným koncom (ako paličky 
na bubon) t.j. terminálne spóry., b)  symptómy  a anamnéza., c) 
typický rast za anaeróbnych podmienok  pri kultivácii z pôdy. 
kultivácia z rany je zriedkavo pozitívna 

6) Liečba a ochrana:  očkovacia látka obsahuje tetanický toxoid a 
je súčasťou pravidelného očkovania detí., booster dávka sa 
odporúča aj v dospelosti, každých 10 - 12 rokov, nad 65 rokov 
každých 5 rokov., pasívna imunizácia protilátkami sa podáva po 
úraze spolu s podaním toxoidu., liečba je symptomatická – 
udržanie vitálnych funkcií, myorelaxancia, antibiotiká (PNC) na 
likvidáciu vegetatívnych foriem a antitoxín na neutralizáciu 
voľného toxínu 

G+ anaeróbna sporulujúca palička 

Clostridium tetani 



Clostridium botulinum 
• Heterogénna skupina, náročných sporulujúcich baktérií.  

4 skupiny I - IV na základe proteolytickej aktivity a type toxinu.           
Existuje 7 antigénne odlišných botulo toxinov  

A, 

B, 

C alfa, 

 D, 

 E, 

 F, 

 G   

• Vzniká po požití potravy alebo ako ranový botulizmu, detský 
botulizmus 

- A, B, E najčastejšie. AB toxin , termolabilný toxín - 20minút /80*C 

• blokuje prenos na nervosvalovej  platničke na synapsách periférnych 
nervov. 

 



Clostridium botulinum 
Prejavy 

Zahmlené videnie, dilatované pupily, suchý jazyk, zápcha, bolesť, 
bilaterálna slabosť - chabá obrna - úplná náprava mesiace až roky                         

• Ranový - veľmi vzácny                                                                                                    

• Detský botulizmus                                                                                                                           
- 1976 - in vivo produkcia neurotoxinu z klostrídií črevo kolonizujúcich                                                                                                                    
(deti vo veku 6m - 1 r) - progresívna chabá obrna, zástava dýchania - 
úmrtnosť 1% - často sa udáva iný dôvod SIDS 

•  Dg. -klinická, dôkaz clostrídií, toxínu                                                                 

• Th. - laváž žalúdka,  antitoxin,                                                                                                      
PNC, deštrukcia spór a prevencia germinácie spór 



1) Ochorenie: a) Botulizmus (otrava z potravín)., b) detský botulizmus., 
c) ranový botulizmus 

2) Patogenéza:  Spóry sa bežne nachádzajú v pôde a kontaminujú 
potraviny, ktoré  sa konzervujú a nie sú dobre sterilizované (zelenina, 
mäso – tzv. klobásový jed). Spóry germinujú v anaeróbnom prostredí 
konzervy a produkujú toxín a plyn (vyklenutie viečka – bombáž). Toxín 
sa vyskytuje v 5 typoch A - F. nie je proteolytický, je bez chuti a 
zápachu a nemení senzorické vlastnosti potraviny. Toxín je  po zjedení 
absorbovaný črevom a dostáva sa do synapsí periférnych nervov, kde 
pôsobí blokádu uvoľnenia acetylcholínu , čím bráni prenosu signálu a 
zabráni prenosu vzruchu spôsobiaceho kontrakciu svalu. Následkom 
je chabá  (niekedy bolestivá) obrna. Typické sú najskôr poruchy 
prehĺtania, akomodácie, artikulácie, neskôr poruchy dýchania. b) 
Detský botulizmus súvisí s konzumáciou medu kontaminovaného 
spórami, ktoré germinujú v čreve dieťaťa a toxín spôsobí typické 
príznaky. Môže byť príčinou SIDS 

3) Obranné mechanizmy: Nie je dostupná aktívna imunizácia, lebo 
ochorenie je veľmi zriedkavé. Heterológne konské sérum (obsahujúce 
antitoxín) sa používa na pasívnu imunizáciu 

4) Proces šírenia nákazy: Spóry sú bežné v pôde a môžu kontaminovať 
potraviny. Med kontaminovaný spórami. Intoxikácia vzniká po ingescii 
toxínu alebo spór. Je jedným z najsilnejších toxínov vôbec a napriek 
veľkému zriedeniu sa môže šíriť aj vodou 

5) Diagnostický proces:  a ) klinické symptómy a anamnéza., b) 
(mikroskopicky) hranaté G + paličky so subterminálne uloženými 
spórami rozširujúcimi telo baktérie c) po anaeróbnej kultivácii  
suspektnej potraviny na krvnom agare., d) Detekcia toxínu v 
potravine (ELISA) na potvrdenie etiológie 

6) Liečba a ochrana:  a) vyhnúť sa konzumácii konzervám s bombážou a 
tým, ktoré vyfučia po otvorení., b) správna príprava jedla – var po 
dobu 20 minút inaktivuje toxín., c) správna sterilizácia pri 
konzervovaní (teplota nad 120 st.C je potrebná na zničenie spór) 

G +  sporulujúca anaeróbna palička 

Clostridium botulinum 



Clostridium perfringens 
• - často nevýznamná, prechodná, kontaminácia  kože. 

• Kolonizácia alebo ťažké ochorenie, zriedkavo vidieť spóry, hemolýza, 
metablicky aktívny.  

• Produkuje letálne toxíny (alfa, beta, epsilon, iota, termolabilný 
enterotoxín) s ťažkými život ohrozujúcimi biologickými účinkami a 
enzýmy.  

• Typy A-E:  

A v prostredí, ---- plynová gangréna a intoxikácia,  

B-E v  čreve, ---- C nekrotizujúca enteritída 

 

     



Clostridium perfringens 
 

• Plynová gangréna - život ohrozujúca, histotoxické clostridia, po 
traume, bolestivé, devitalizované taknivo s  tvorbou plynu. (C. septicum, 

histolyticum, novyi)                                                                                                                     

• Celulitída, fasciitída - po kolonizácii rany, často nevýznamná alebo 
rýchlo progredujúca deštrukcia (aj C. septicum)                                                                                        

• Nekrotizujúca enteritída - tenké črevo, typ C, 50% letálna                     

• Intoxikácia z potravín - krátky inkubačný čas, kŕče, vodnatá hnačka - 
ingescia kontaminovanej potravy, toxin - termolabilný protein 

• Mikroskopia - G+paličky bez leu z klinického materiálu                                   
Th - chirurgická, vysoké dávky PNC, antitoxin, hyperbarická komora 



1) Ochorenie:  a) plynová gangréna, b) otrava z potravín 

2) Patogenéza:  a) plynová gangréna: spóry sa nachádzajú v pôde a 
kontaminujú otvorené rany, typicky po autonehodách alebo 
úrazoch pri športe alebo vo vojne., hlboké špinavé rany 
poskytujú anaeróbne prostredie, v ktorom spóry germinujú a 
rastúce mikroorganizmy vytvárajú viacero toxínov, ktoré 
spôsobia lýzu alebo smrť buniek, čo vedie k tkanivovému 
poškodeniu (nekróze)., b) pri otrave z potravín spóry v 
kontaminovanom  mäse germinujú pri miernom ohriati., v 
anaeróbnom prostredí, v akom sú hermeticky zabalené alebo 
konzervované  potraviny, baktérie pomaly rastú a produkujú 
enterotoxín, ktorý spôsobí hnačku a kŕče., ochorenie je obvykle 
samolimitujúce do 24 hodín., mikroorganizmus môže byť 
súčasťou fyziologickej flóry v GIT a môže sa stať zdrojom 
chorenia, ak je prirodzená flóra potlačená napr. ATB 

3) Obranné mechanizmy: neexistuje vrodená imunita proti toxínu 
a nie je k dispozícii ani vakcína na aktívnu imunizáciu 

4)  Proces šírenia nákazy: spóry sú časté v pôde a GIT ľudí a 
zvierat., typizáciou mikroorganizmov podľa charakteristík  
toxínu bolo identifikovaných 5 skupín mikroorganizmov - A až E 

5) Diagnostický proces: a) v mikroskopickom preparáte vzoriek je 
to G + palička so subterminálne uloženými spórami., b)  dvojitá 
zóna hemolýzy na  krvnom agare po kultivácii za anaeróbnych 
podmienok., c) detekcia toxínov v stolici pri otrave z potravín., 
d) plyn a zápach z rany a anamnéza., e)  sérotypizácia  - dôkaz 
antigénu toxínu za použitia referenčných protilátok 

6) Liečba a ochrana: a) gangréna: vyčistenie rany, odstránenie 
nekrotického tkaniva, oxygén terapia., ATB (penicilín) terapia., b) 
otrava z jedla: správna manipulácia a príprava jedla 

G+ sporulujúca  anaeróbna palička  

Clostridium perfringens 


