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Pseudomonas, Bacillus

 Nozokomiálne nákazy

 Antrax a bioterorizmus

 Mikroskopický preparát - podľa Grama – P. aeruginosa, 
Bacillus anthracis a Bacillus cereus,

 podľa Wirtz Conklina -B. anthracis

 Kultivácia P. aeruginosa na KA a Endovejpôde,

 B. anthracis a B. cereus na KA

 Biochemické vlastnosti P. aeruginosa

 Ascoliho termoprecipitačná reakcia

 ATB terapia Ps. Aeruginosa, B. anthracis, B.cereus 



Nozokomiálne nákazy
 Nemocničná nákaza - infekcia, ktorá vznikla v súvislosti s pobytom v 

nemocnici alebo diagnostickým, terapeutickým či preventívnym 
zákrokom.Nemusí sa prejaviť pri hospitalizácii a nie každá infekcia, 
ktorá sa prejaví v nemocnici je NN

 Faktory vzniku - vnímavosť(vek, sprevádzajúce ochorenie, 
chirurgické zákroky, terapia - ATB, imunosupresia, ožarovanie, 
neživý rezervoár - katetre)

 Mikroorganizmy 

 Cesty prenosu - nepriamo (inhalácia, ingescia, inokulácia) , priamo 
(dotykom chorej kože alebo sliznice so zdravou)

 Prevencia - organizačné opatrenia, stavebné úpravy, zásobovnie 
potravinami, ošetrovateľká technika,  aseptické a antiseptické 
prístupy, upratovanie, dezinfekcia a sterilizácia, izolácia, 
monitorovanie, surveillance, úloha laboratória)

 ATB terapia













ATB terapia u nozokomiálnych nákaz

 Nadmerné podávanie - vznik rezistencie a multirezistencie 
(selekčný tlak a prenos rezistencie  v nemocničnom prostredí), 
výskyt toxických vedľajších účinkov, ekonomická záťaž, likvidácia 
fyziologickej mikroflóry

 Racionálne podávanie - zastavenie šírenia NN

 Profylaxia zameraná na anerobné infekcie  - perioperačná príprava 
pri GIT a gynekologických zákrokoch, pri inštrumentálnom vyšetrení 
u pacientov s bakteriúriou

 ATB prehľady - monitorovanie stavu rezistencie

 Reštriktívna politika - dočasný zákaz používanie niektorých ATB -
zameraná na zastzavenie šírenia rezistencia

 Rotácia atb - periodické zmeny aplikácie ATB - znižujú selekčný tlak

 Kombinácia atb - likvidujú možné rezistentné mutanty, široký záber 
na viaceré mi druhy





Pseudomonas aeruginosa

http://www.google.sk/images?hl=sk&biw=1024&bih=585&q=pseudomonas%20aeruginosa%20pictures&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi



Pseudomonas aeruginosa –
farbenie podľa Grama

Mikroskopický preparát - P. aeruginosa:    G - palička 



Pseudomonas aeruginosa -
kultivácia
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Ps. aeruginosa na KA - mukózne šedavé kolónie s 

kovovým leskom a pigmentom s charakteristickou 

vôňou
Produkcia difuzibilných pigmentov – pyocyanin, pyoverdin, 

pyorubrín, melanín



Biochemické vlastnosti      
P.aeruginosa

 minimálne nutričné nároky, termotolerantné   4*- 42* C, rezistencia 
na ATB and dezinfekčné látky                                                                                                 
Nefermentujúce – cytochromoxidáza – dif.dg.   (COX test), 

 Hajnova pôda - bez zmeny - celá červená - len dôkaz pigmentu a 
vône. 

 Na priesvitných pôdach - bledých - zelenkavý pigment 

 Primárne oportúnne:  faktory virulencie Pilli  - adherencia   

 Polysacharidové púzdro – antifagocytárne vlastnosti, upevnenie baktérie 

 Endotoxin – LPS sepsa 

 Exotoxin A – najdôležitejší, blokuje proteosyntézu  eukaryotických buniek 

 Alkalická  proteáza – deštrukcia tkaniva 

 Fosfolipáza C – rozkladá lipidy a lecitín, tkanivová deštrukcia, 



Pseudomonas aeruginosa –
COX +



Citlivosť na ATB u pseudomonád

 Liečba - Frustrujúca – imunokompromitovaná obrana hostiteľa,                                            
typická ATB rezistencia                                                                    

 indukcia ATB inaktivujúcich enzýmov                                                    
prenos rezistencie prostredníctvom plazmidov

Izolácia bez dôkazu ochorenia neindikuje  terapeutickú  intervenciu                                                                   

 Aminoglykozidy – neúčinné v mieste  infekcie (kyslé prostredie v 
abscesoch)                                                                                                             
Kombinácia  ATB – beta laktámové ( chránené) + aminoglykozidy,         
Meronem, Imipenem, Sulperazon, Cefoperazon

 Prevencia Zábrana kontaminácie sterilných nástrojov a skríženej 
kontaminácie medzi pacientami. Dekontaminácia násadcov 
dýchacích prístrojov a prostredia - nozkomiálne kmene JIS a aro
Širokospektrálne ATB používať veľmi indikovane – supresia
normálnej flóry a prerastenie rezistentných pseudomonád



Mikroskopia

 Bacillus anthracis : G+ hrubá palička, 

- dlhé reťaze paličiek s cetrálne uloženými spórami

vyplňujúcimi celý priemer baktérie – prejasnenenie (pri

farbení podľa Grama

 V preparáte z tkaniva  sú bez spór.

 Bacillus cereus: G+ palička bez púzdra, pohyblivá

 podľa Wirtz Coonklina - dôkaz spór B. anthracis



B. anthracis



Bacillus cereus-gram labilná   
palička



Wirtz Conklin 
farbenie spór

 Diferenciačné farbenie na spóry

 Sporoformné baktérie – červené

 Spóry – zelené

 Suspenzia sa usuší na vzduchu, zafixuje 
teplom a preleje 5% malachitovou zelenou. 
Zahrieva sa do výstupu pár 3-6 minút. 
Opláchne pod tečúcou vodou 0,5% vodný 
roztok safranínu sa použije na dofarbenie (30 
sek.) Preparát sa opláchne tečúcou vodou, 
vysuší, mikroskopia pod imerziou





Kultivácia

 B. anthracis na KA - aeróbna, fakult. anaeróbna palička,a             t.: 
14- 45*C, malé šedavé adherujúce kolónie, paličky sa ukladajú 
paralelne a tak aj rastú - obraz caput medusae, kolónie s vlnovitými 
okrajmi. Opúzdrené kolónie sú jemné,  neopúzdrené - hrubé, Staršie 
kolónie vyrastajúce v aeróbneom prostredí obsahujú spóry .- suchý 
vráskavý vzhľad.  Rast na pôde s PNC - vo forme šnúry perál

 B. cereus na KA - netvorí  púzdro, šedavé kolónie
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Positive encapsulation test for Bacillus anthracis



Bacillus anthracis,
Bacillus cereus

 B. anthracis: Veľmi virulentný (toxín)

 Nákaza inhaláciou, ingesciou aj kontaktom - šírenie 
vzduchom - aerosol, bomby, vodou

 Rezistentné na vonkajšie podmienky - široké teplotné 
rozhranie (14-42*C).

 Spóry - prežívajú vysušenie



Bacillus anthracis



Kožný antrax

Day 4

Day 6

Day 10

Eschar 

formation

Vesicle 
development

Day 2



Mediastinal widening
JAMA 1999;281:1735–1745

Antrax: inhalácia



Anthrax – inhalácia (pitevný nález)

Lung

Heart



Brain of a person who died 
from inhalational anthrax

Normal Brain

Antrax - inhalácia



Antrax a bioterorizmus



Listeria monocytogenes

 Listeria monocytogenes je intracelulárna baktéria, ktorá je pôvodcom  ochorenia listerióza. 

 Ochorenie môže prebiehať inaparentne, ale môže mať i závažné následky, predovšetkým u 
imunodeficientných pacientov (novorodenci, pacienti s poruchami imunity, pacienti 
s AIDS). 

 Inkubačná lehota je 1 - 4 týždne. Vstupnou bránou infekcie je obyčajne tráviaci trakt. 
Listérie prenikajú do epitélií čreva alebo sú absorbované Peyerovými plakmi. 

 Môže dôjsť až k infekcii krvného riečišťa s následnou generalizáciou. Najzávažnejšie sú 
infekcie novorodencov (pneumónie, meningitídy, sepsy). U dospelých ide najčastejšie 
o respiračné ochorenia, prípadne infekcie rán, sepsu, močové infekcie alebo meningitídy. 

 Sérologická diagnostika sa opiera o vyšetrenie protilátok aglutinačnou reakciou s 
antigénmi L. monocytogenes O-I,II a O-V. 

 Vzhľadom k príbuznosti s enterokokmi, stafylokokmi a Bacillus subtilis sú nízke titre v 
populácii bežné. V indikovaných prípadoch sa odporúča sledovať sérodynamiku v 1., 2. a 3. 
týždni ochorenia.



Listeria monocytogenes

 Rastie v teplotnom rozmedzí od 0 – 42 ºC s optimom medzi 
30 – 35 ºC. Rast pri teplotách pod 5 ºC je extrémne pomalý. 

 Konvenčná pasterizácia znižuje hodnoty prežívajúcich 
mikroorganizmov o 5,2 radov. 

 Rast prestáva pri pH hodnote pod 5,5, je tolerantná k vyššej 
koncentrácii NaCl (10%). 

 V prírode je značne rozšírená (izolovanie zo sladkej, slanej 
vody, mokradí, vädnúcej vegetácie, siláže). 



Listeria monocytogenes

 Zvýšené nebezpečenstvo predstavuje pre malé deti, 
tehotné a dojčiace ženy, starých ľudí, jednotlivcov 
s oslabeným imunitným systémom, kde môže mať 
prejavy od miernej chrípky až po zápal mozgových blán. 

 U tehotných žien je riziko prechodu L. monocytogenes
cez placentárnu bariéru a následnú infekcia plodu 
s potratom alebo predčasným pôrodom. 

 Miernejšia chrípková forma infekcie sa prejavuje 
horúčkou, bolesťami hlavy a žalúdočno-črevnými 
ťažkosťami. 



Listeria monocytogenes
 7 species, najvýznamnejší L. monocytogenes - fakultatívne

anaeróbna nesporulujúca G+ palička

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

 často prenos s 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



Listeria monocytogenes –
farbenie podľa Grama

 Krátka G+ palička

 Kultivácia pri 20 ̊C – kotrmelcový pohyb (natívny 
preparát)



Listeria monocytogenes -
kultivácia



Listeria monocytogenes
 Pokyny k odberu: 

 Krv na vyšetrenie protilátok proti Listeria monocytogenes sa 
odoberá asepticky v množstve 5 - 7 ml z vena cubiti do 
špeciálnej odberovej súpravy určenej na odber a transport krvi 
(napr. SARSTEDT).

 Odobratá krv sa môže do 2 hod. po odbere uschovávať pri 
teplote 18 - 25 °C (izbová teplota), neskôr sa vzorka musí uložiť 
a transportovať pri teplote 2 - 8 ºC (chladničková teplota). 

 Pokiaľ transport vzorky do laboratória trvá viac ako 24 hod., 
musí sa zaslať do laboratória asepticky odobraté sérum. 

 Sérum uskladniť do transportu pri teplote 2 - 8 ºC maximálne 2 
dni, potom zmraziť pri teplote -25 ± 6 °C (v takom prípade treba 
na žiadanku uviesť, že materiál bol zmrazený). 

 Na odber krvi je potrebné dostaviť sa nalačno


