
Anaeróbna kultivácia 

 Baktérie vo vzťahu ku kyslíku

 Anaeróbne infekcie - odber a transport

 Kultivácia                                                                      

- vytvorenie anaeróbneho prostredia                                                                           

- kultivačné médiá pre anaeróbnu kultiváciu                                                                 

- inokulácia, izolácia, hodnotenie



Baktérie a kyslík

 Obligátne aeróbne - vyžadujú plynný kyslík, nerastú 

bez neho

 Obligátne anaeróbne - kyslík je pre ne toxický. 

Využívajú metabolické dráhy - fermentačné s 

produkciou zapáchajúcich konečných produktov.

 Fakultatívne anaeróbne - schopné metabolizovať za 

aeróbnych aj anaeróbnych podmienok

 Mikroerofilné - vyžadujú znížený tlak kyslíka



Anaeróbne infekcie

 Obvykle spôsobené endogénnymi baktériami pri porušení 

ekologickej rovnováhy fyziologickej flóry (ATB a 

mikroflóra čreva) alebo pri nezvyklej lokalizácii (prechod 

anaeróbnych baktérii při perforácii čreva na peritoneum -

anaeróbna peritonitída)

 Exogénne anaeróbne baktérie - kontaminácia rán

 Exudáty, hnis, obsah dutín 

 Odoberanie vzoriek, transport - za anaeróbnych podmienok 

- aspirát do striekačky s hermeticky uzavretým kónusom. 

Chirurgický odber vzorky je často potrebný. Nepoužívajú sa 

suché tampóny!



The clinically important 

anaerobes

 1. Gram-negat. pal.

Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, 

 2. Gram-pozit. koky 

Peptostreptococcus spp.); 

 3. Gram-pozit. sporulujúce paličky(Clostridium spp.) 

 Gram – pozit nesporulujúce paličky 

Actinomyces, Propionibacterium, Eubacterium, Lactobacillus

 4. Gram-negat. koky (Veillonella)
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http://en.wikipedia.org/wiki/Fusobacterium
http://en.wikipedia.org/wiki/Peptostreptococcus
http://en.wikipedia.org/wiki/Clostridium
http://en.wikipedia.org/wiki/Actinomyces
http://en.wikipedia.org/wiki/Propionibacterium
http://en.wikipedia.org/wiki/Eubacterium
http://en.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus




Anaerobic Transport Medium 

(ATM)

 Minerálne soli 

 tioglykolát sodný,  cystein – redukované 

prostredie



Kultivačné médiá

 Krvný agar

 krvný agar obohatený o rastové faktory a 

antibiotiká (selektívne inhibujúce väčšinu 

aeróbnych a fakultatívne anaeróbnych 

baktérií)

 VL bujón, agar

 Skladovanie v chlade v uzavretej nádobe, 

používať len čerstvé médiá.



Kultivácia

 BL agar – glucose blood - liver agar



Vytvorenie anaeróbneho prostredia
 Sviečkový exikátor - mikroaerofilné prostredie, fakultatívne 

anaeróbne baktérie

 Anaeróbne prostredie - sklená nádoba s vyvíjačom atmosféry ( vo folii 

uzavretom): uvoľňuje vodík a kysličník uhličitý (po pridaní vody ) + 

obsahuje katalyzátor, ktorý musí byť pravidelne regenerovaný.  

Prikladajú sa indikátory anaerobiózy.

 Anaerostat - kovová fľaša s možnosťou vytvorenia anaeróbnej 

atmosféry 

 Biologické metódy - súčasná kultivácia s baktériou Serratia 

marcescens

 Skúmavkové bujónové média (thioglykolát, mäsový bujón) - obsahujú 

redukujúce súčasti, ktoré vytvoria anaeróbne prostredie v spodnej 

časti skúmavky - ak sú čerstvé a dobre uzatvorené - regenerácia - 15 

minút vo vriacej vodnej lázni s odskrutkovaným uzáverom na  

uvoľnenie rozpusteného kyslíka a opätovným schladením pri 

zaskrutkovanom uzávere.





Biologická metóda
 Polovica povrchu pevnej pôdy v Petriho miske sa 

naočkuje vzorkou a druhá polovica baktériou 

Serratia marcescens, ktorá spotrebovaním kyslíka 

vytvára anaeróbne prostredie. Okraje sa misky sa 

zalejú                                                                                                           

 parafínom a kultivuje sa v aeróbnom prostredí.

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

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

Serratia 

marcescens

vzorka  



Inokulácia a izolácia

 Inokulovať bez odkladu

 Založiť aeróbnu aj anaeróbnu kultúru

 48 hodinová kultivácia

 Často zmiešaná infekcia 

 Porovnanie aeróbnej a anaeróbnej kultivácie

 Gramovo farbenie: základom je dôkaz anaeróbnej 

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

sporulácia



Algoritmus

 anaerobna            aerobna kultivácia

 anaerobne

 fakultatívne                                                             

anaerobne 

 aerobne



 Mikroskopický dôkaz

Preparát z kultúry 

Cl.perfringens, Gram

Cl.septicum, Wirtz-Coonklin

B.fragilis, P.acnes, Gram

B.fragilis , Burriho tušová metóda



Clostridium septicum



Bacteroides Gram 



C. botulinum 



Chabá obrna-botulismus



C. Tetani



tetanus



Arnon S, et al. JAMA. 2001;285:1059-70.



Spirochete

AF

OS = outer sheath

AF = axial fibrils

Leptospira interrogans





Treponema pallidum



Netreponémové testy
 RPR ( Rapid Plasma Reagin Test ) test - netreponémový, 

nešpecifický reagínový test skríningové vyšetrenie syfilisu 

 Detegované protilátky nie sú špecifické pre Treponema

pallidum ale ich prítomnosť v sére je výrazne spojená s 

infekciou. Tento typ testu zisťuje protilátky ( IgG a IgM) 

produkované ako odpoveď na lipoidnú látku uvoľňovanú 

poškodenými hostiteľskými bunkami ako aj lipoproteínom

podobnú látku zo spirochét.



Netreponémové testy

 mikroflokulačný test

 Kardiolipín, cholesterol a lecitín



TREPONÉMOVÉ TESTY

 Fluorescent Treponemal Antibody-Absorption

(FTA-ABS), 

 TPHA (Treponema Pallium Haemaglutination Assay)

 Microhemagglutination Treponema pallidum

MHA-TP

 T. pallidum particle agglutination TP-PA





Interpretácia výsledkov serologických testov
Netreponémové testy

pozitívne až neskoro v 1.štádiu (negat.aj pri vrede)                                     

pretrvávajú pri neliečenom syfilise aj v 2.štádiu                                                                        

25% neliečených je negat. v 3.štádiu

Vhodné na sledovanie úspechu terapie

Treponémové testy

menej ovplyvnené terapiou    

špecificita až 98%   

Pozitívne testy u novorodencov infikovaných matiek:                         

?kongenitálny syfilis alebo prenesené protilátky od matky?

Diskrétnosť


