Patogenéza mikrobiálnych ochorení
Prednáška mikrobiológia 6. týždeň

Mikroorganizmy sa nachádzajú takmer v každom prostredí, ale len relatívne málo ich môže spôsobiť
ochorenie človeka. Mnohé sú užitočné pri likvidácii odpadov, využití v priemysle, pri výrobe liekov a
potravín. Predmetom lekárskej mikrobiológie sú mikroorganizmy, ktoré môžu vyvolať ochorenie
človeka. Poznanie nástrojov mikroorganizmov, ktoré sú za to zodpovedné je prvým krokom k
pochopeniu patogenézy ochorenia, k účinnej diagnostike a liečbe. Patogenita a virulencia sú pojmy,
ktoré sa týkajú schopnosti mikroorganizmu vyvolať ochorenie.

Patogenita charakterizuje rozdiely medzi mikrobiálnymi druhmi. Je to vlastnosť kvalitatívna.
Mikroorganizmus je schopný vyvolať ochorenie (niekedy len za určitých podmienok alebo nie).
Obvykle je to vlastnosť geneticky podmienená.
Virulencia odzrkadľuje rozdiely medzi kmeňmi toho istého druhu. Je to vlastnosť kvalitatívna a hovorí
ako agresívne - veľmi, rýchlo je mikroorganizmus schopný vyvolať ochorenie. Je mierou patogenity a
charakterizuje ju infekčná dávka.
Aby patogénny mikroorganizmus vyvolal ochorenie musí byť schopný:
*sa množiť v rezervoári, v ktorom prežíva pred infikovaním a po infikovaní jedinca
*opustiť rezervoár a prichytiť sa v novom prostredí
*kolonizovať napadnuté tkanivo
*vyvolať tkanivové poškodenie prípadne aj reakciu človeka

Táto schopnosť je podmienená štruktúrou a metabolickými produktami mikroorganizmu To či po
expozícii mikroorganizmu vznikne infekčné ochorenie závisí, na jeho množstve a kvalite vrodených a
získaných, nešpecifických a špecifických imunitných obranných mechanizmov. Prejavy niektorých
infekcií (predovšetkým vírusových) sú následkom tkanivového poškodenia spôsobeného imunitnými
mechanizmami. Je to ako vo vojne. Ak nechceme, aby naša krajina bola okupovaná nepriateľom,
bojujeme proti agresorovi aj za cenu často nenahraditeľného zničenia miest a ľudských strát. Ak
organizmus nechce byť zahltený nekontrolovateľne sa množiacimi mikroorganizmami a skončiť letálne,
imunitný systém bojuje aj za cenu vzniknutých zrastov po zápale, granulómov, fibróz, abscesov,
tkanivových defektov.
Podľa schopnosti vyvolať infekciu delíme mikroorganizmy na:
*nepatogénne – obvykle na základe geneticky podmienených, často štrukturálnych vlastností nie sú
schopné vyvolať ochorenie u človeka
*patogénne – u človeka bez špecifickej imunity vyvolajú pri dostatočne veľkej infekčnej dávke
ochorenie
*podmienečne patogénne – vyvolajú ochorenie, pokiaľ sú splnené niektoré podmienky (zlyhávanie
nešpecifických imunitných mechanizmov, imunodeficity, metabolické poruchy, poruchy cirkulácie,
stáza, cudzie telesá a pod.)

Mechanizmus vzniku ochorenia
Mikroorganizmus po úspešnom vyvolaní ochorenia u jedného jedinca má tendenciu prejsť na iného
(obzvlášť, ak u neho vyčerpal všetky zdroje pre rast a rozmnožovanie). Mikroorganizmy majú
vypracované nástroje nato, aby opustili telo infikovaného a vyvolali ochorenie opäť u ďalšieho jedinca.
K tomu prispievajú aj procesy infikovaného jedinca zbaviť
sa cudzieho mikroorganizmu (hnačka, kýchanie, kašľanie…). Prenos infekcie z infikovaného na
ďalšieho jedinca sa nazýva proces šírenia nákazy alebo epidemický proces.

Proces šírenia nákazy
Hlavnými článkami procesu šírenia nákazy je:
1. Prameň pôvodcu nákazy
2. Cesta prenosu pôvodcu nákazy
3. Vnímavý jedinec
Prameňom pôvodcu nákazy je objekt, v ktorom prežívajú, prípadne sa v ňom rozmnožujú pôvodcovia
infekčných ochorení. Môže ním byť človek, zviera, prípadne iný rezervoár (pôda,
hmyz, strava, voda, infikovaný nástroj...)
Cesta prenosu pôvodcu nákazy z prameňa k vnímavému jedincovi sa môže uskutočniť niekoľkými
spôsobmi a je ovplyvnená niekoľkými faktormi:
- lokalizáciou pôvodcu v prameni nákazy,
- vlastnosťami pôvodcu (predovšetkým odolnosťou voči vonkajším vplyvom),
- vstupnou bránou infekcie.
Tieto faktory zodpovedajú trom fázam prenosu:
o vylúčenie pôvodcu nákazy,
o jeho prežívanie vo vonkajšom prostredí (vehikulum prenosu),
o vstupnou bránou infekcie.
K prenosu pôvodcu nákazy z prameňa na vnímavého jedinca môže dochádzať:
- priamo,
- nepriamo.
Priamy prenos sa uskutočňuje kontaktom infikovanej kože alebo sliznice so zdravou kožou
alebo sliznicou vnímavého jedinca. Takýto prenos je typický pre prenos pohlavných ochorení.
Nepriamy prenos sa uskutočňuje prostredníctvom rôznych faktorov prenosu:
- ingesciou (kontaminovanou potravou, vodou…),
- inhaláciou (infekčných častíc, prachu…),
- inokuláciou (kontaminovanými nástrojmi, ihlami, infikovaným hmyzom),
- kontamináciou kože a slizníc.
Vnímavý jedinec je konečným článkom procesu šírenia nákazy. V prípade uplatnenia sa nástrojov
patogenity a virulencie mikroorganizmu (pri dostatočnej infekčnej dávke), ktorým nezabránili
nešpecifické a špecifické obranné mechanizmy, dôjde ku vzniku infekcie a ochorenia, čím sa vnímavý
jedinec stáva možným prameňom pôvodcu nákazy.
Prerušenie cyklu prameň pôvodcu nákazy, cesta prenosu a vnímavý jedinec v ktoromkoľvek mieste má
za následok zastavenie procesu šírenia nákazy. Na úrovni prameňa pôvodcu nákazy je to možné
terapiou, dekontamináciou, eradikáciou. Na úrovni cesty prenosu dekontamináciou, izoláciou,
karanténou a organizačnými opatreniami. Na úrovni vnímavého jedinca preventívnym alebo
profylaktickým očkovaním, podávaním špecifickej terapie, profylaktickým podaním špecifických
imunopreparátov.
Spolupráca mikrobiológa a epidemiológa je v procese šírenia nákazy viac ako formálna. Mikrobiológ
prispieva k prerušeniu procesu šírenia nákazy presnou a rýchlou diagnostikou a identifikáciou pôvodcu
nákazy, určením jeho patogénneho potenciálu, citlivosti na antibiotiká. Tiež môže na základe vyšetrenia
špecifickej imunity identifikovať vnímavého jedinca, prípadne ohrozenú populáciu.

Typy infekcií
S výnimkou inokulácie a intoxikácie sa všetky mikrobiálne ochorenia človeka začínajú infekciou kože
alebo sliznice.
Podľa ďalšieho priebehu dochádza k procesu:
- neinvazívnemu – baktérie priľnú na povrch sliznice, kde sa pomnožia a vyvolajú miestnu reakciu alebo
produkciou toxínou vyvolajú celkové ochorenie organizmu. Po priľnutí na povrch sliznice preniknú
baktérie do buniek a pomnožia sa v nich, vyvolajú ich poškodenie a tým aj poškodenie sliznice
- invazívnemu – prenikajú do submukózy, množia sa v podslizničnom tkanive, pričom môžu produkovať
toxín. Po pomnožení sa rozšíria do celého organizmu – diseminácia.

Fázy vzniku ochorenia
Skôr ako vznikne klinicky zjavné ochorenie prebieha proces infikovania postihnutého niekoľkými
fázami. Podľa účinnosti imunitného systému napadnutého jedinca, patogénneho potenciálu a virulencie
mikroorganizmu sa môže tento proces zastaviť na ktorejkoľvek úrovni.
· Kolonizácia – adhézia – upevnenie mikroorganizmu na bunky sliznice alebo kože.
· Invázia – prienik mikroorganizmu do buniek sliznice a submukózy a prežívanie v nich.
· Diseminácia – prienik zo slizničných buniek do submukózy a do krvného riečiska a krvnou cestou do
celého organizmu.
Kolonizácia a prežívanie
Kontakt mikroorganizmu so sliznicou alebo kožou – mikroorganizmy majú nástroje, ktoré im umožňujú
dostať sa do kontaktu s cieľovou bunkou. Je to napr. pohyb, ktorým pohyblivé baktérie môžu aktívne
alebo chemotakticky postupovať smerom k slizničným bunkám, kde majú možnosť kontaktu. Iné
mikroorganizmy môžu vďaka svojim enzýmom prejsť cez vrstvu hlienu, ktorá ich chráni pred
pôsobením nepriaznivého prostredia. Veľmi tenké a pohyblivé baktérie (spirochéty) sa svojim
šroubovicovitým pohybom zavŕtavajú do kožných abrázií alebo do sliznice a prenikajú hlbšie do
tkaniva.

- Adherencia a rezistencia voči mechanickému odstráneniu z povrchu kože je podmienkou prekonania
niektorých nástrojov nešpecifickej imunity. Povrchové štruktúry mikroorganizmov, fimbrie, adhezíny a
špecifické antigény mikroorganizmov sa spájajú so špecifickými receptormi cieľových buniek
infikovaného tkaniva, čo je podstatou tkanivového tropizmu mikroorganizmov. Vytvára sa chemická
väzba, ktorá odolá mechanickému odstraňovaniu cudzích mikroorganizmov (pohybu riasiniek, prúdu
moču, peristaltike, slzeniu, kašľu). Príkladmi takýchto nástrojov adherencie sú proteín F Str.pyogenes,
vláknitý hemaglutinín Bordetella pertussis, ktorý sa viaže na špecifický receptor riasiniek, adhezín
fimbrií PII Neisseria gonorrhoeae, cholín viažuci proteín Str.pneumoniae. Schopnosť tvoriť glykokalyx,
osídľovať biofilm a rôzne chemické štruktúry uľahčuje adherenciu mikroorganizmov (napr. štiepenie
sacharózy na glukózu a tvorba dextranu umožňuje adherenciu Str. mutans na zubnú sklovinu).
Boj o železo a nutričné faktory podmieňuje schopnosť baktérií prežiť v organizme. Je priamo
podmienená ich schopnosťou úspešne súťažiť o nutričné faktory a železo s fyziologickou flórou alebo
makroorganizmom. Generačný čas baktérii in vivo je kratší ako in vitro, lebo in vivo musia bojovať o
nutričné faktory, ktoré sú limitované. Mikroorganizmy o ne súťažia prostredníctvom transportných
systémov alebo súčastí bunkovej steny, schopných viazať substráty a prenášať ich do bakteriálnej bunky.
Príkladom je železo, ktoré je nevyhnutné pre rast baktérie aj ľudskej bunky. Baktérie využívajú
siderofóry iných baktérií, alebo majú vlastné siderofóry, alebo sú schopné viazať transportné molekuly
ľudského organizmu transferín, hemín, feritín (Haemophilus influenzae), ktoré potom nie sú k dispozícii
makroorganizmu.

Rezistencia mikroorganizmu voči nešpecifickým imunitným mechanizmom sa prejavuje predovšetkým
ako zábrana fagocytózy, a to ako zábrana ingescie (pohltenie mikroorganizmu), a ako zábrana deštrukcie
(lýzy) pohlteného mikroorganizmu. Napríklad, polysacharidové púzdro bráni pohlteniu baktérie,
interferuje s tvorbou aktivujúcich enzýmov (napr. C3 konvertázy), mechanicky bráni opsonizácii
protilátkami proti somatickým antigénom. Baktérie produkujú proteázy degradujúce komplexy
komplementovej kaskády (C3b). Pred deštrukciou sa baktérie bránia umiestnením v endoplazmatických
vakuolách, pred vytvorením fagolyzozómu únikom z fagozómu do cytoplazmy. Únik pred špecifickými
imunitnými mechanizmami je sprostredkovaný produkciou enzýmov a zmenou antigénnej štruktúry
mikroorganizmov (antikapsulárne IgG protilátky môžu pôsobiť ako opsoníny a naviazaním sa na
štruktúry mikroorganizmu, napr. púzdra, zlepšovať účinnosť fagocytózy). IgG, IgA aj IgM sa viažu na
adhezíny a fimbrie a blokujú ich prichytenie sa na hostiteľské bunky. IgM a IgG aktivujú
komplementovú kaskádu. Produkcia IgA proteáz mikroorganizmom môže likvidovať účinnosť
špecifickej imunity.
*IgA proteáza H influenzae zabráni účinku špecifických slizničných IgA protilátok. *Baktérie môžu
unikať účinku protilátok zmenou antigénnej štruktúry a povrchových proteínov (Neisseria gonorrhoae).

*Pri podobnosti antigénnej štruktúry mikroorganizmu s niektorými antigénmi ľudského tela nemusí byť
baktéria rozpoznaná ako antigénna (cudzia) – (púzdra Str. pneumoniae).
*Antigény môžu byť prekryté hostiteľskými proteínmi (lactoferrin, fibronectin – Str. pneumoniae,
Neisseria meningitidis) a imunitný systém ich nerozpozná ako cudzie.
*Baktérie majú na svojom povrchu proteíny viažuce Fc fragment protilátok, čím sa mikroorganizmus
pokryje protilátkami, ale prostredníctvom Fc fragmentu, čím je zablokovaná časť imunoglobulínu
zhodpovedná za naviazanie sa na imunokompetentné bunky, ktoré by mali zlikvidovať
mikroorganizmus t j. IgG už neplnia úlohu opsonínov (Staphylococus aureus).
- Invázia buniek a tkanív je u niektorých mikroorganizmov sprostredkovaná molekulami adhezínov
(invazíny), ktoré umožňujú endocytózu adherovaných baktérií (vstup Haemophilus influenzae cez
hematoencefalickú bariéru) tvorbou pseudopódií bunky. Tú umožňuje polymerizácia a depolymerizácia
aktínových vlákien slizničných buniek a vytvorením endocytických vakuol. Tým sú baktérie vnesené
do prostredia s dostatkom nutričných faktorov.

Poškodenie hostiteľa
Faktory patogenity a virulencie mikroorganizmu schopné poškodiť hostiteľskú bunku sú štruktúry a
proteíny produkované mikroorganizmami pôsobiace priamo alebo prostredníctvom obrannej reakcie,
ktorej účinky vyvolajú poškodenie hostiteľskej bunky (imunopatologické následky)
Sú to:
súčasti bunkovej steny –. LPS a endotoxín, kyseliny teichoová a fragmenty peptidoglykanu, kyselina
mykolová. Pôsobia ako antigény, niektoré ako superantigény a PAMP. Vyvolávajú sekréciu cytokínov
a spúšťajú brannú zápalovú reakciu s následným možným poškodením
exotoxíny - AB toxíny, toxíny enzýmovej povahy. Ich pôsobenie je priame – deštruujú cieľové
tkanivá

Endotoxín
Gram negatívne baktérie uvoľňujú určité malé množstvo endotoxínu v priebehu svojho delenia. Veľké
množstvá endotoxínu sú vyplavované v období bunkovej smrti a degradácie baktérie. Stupeň poškodenia
súvisí s množstvom uvoľneného endotoxínu. LPS prítomný v krvi spôsobuje patofyziologické zmeny
regulované cytotoxínmi. V priebehu infekcie G – baktériami uvoľnenie nízkych hladín endotoxínu vedie
k zlepšeniu obranných mechanizmov stimuláciou zápalu, primeranej teploty a uvoľnením energetických
zdrojov. Rozsiahle systémové infekcie však môžu viesť k nadmernému uvoľneniu endotoxínu (už pri
nadmernej syntéze súčastí bakteriálnej steny a prítomnosti voľného endotoxínu v krvi – fulminantná
forma infekcie N. meningitidis) s ťažkými klinickými príznakmi:
- teplota
- zápal
- tkanivové poškodenie
- respiračné zlyhávanie
- poškodenie kapilár – vedúce k petéchiam, rašu, kapilárnemu presakovaniu, hypovolémii
- konsumpčná koagulopatia
- diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIC)
- hypotenzia
- zníženie kardiálneho výkonu
- ireverzibilný šok
- hnačka
Superantigény (toxín I typu)
Súčasti bunkovej steny alebo produktov metabolizmu, ktoré reagujú s nadmerným počtom T4lymfocytov. Bežné antigény sú pohltené APC bunkami, degradované na epitopy, ktoré sa potom v bunke
viažu na MHC II molekuly a sú vynesené na povrch APC bunky, tu ich rozpoznávajú špecifické T4
lymfocyty svojimi TCR Superantigény stimulujú priamo a nešpecificky T4 lymfocyty a aktivizujú tak
nadmerné množstvo lymfocytov k produkcii cytokínov (IL-2, následne TNF alfa, IL 1, IL-8 a PAF).
Klinicky sa produkcia IL-2 prejaví ako horúčka, nausea, zvracanie, hnačka, nevoľnosť. Vyplavenie
ďalších cytokínov sa prejaví poškodením endoteliálnych buniek, akútnym respiračným zlyhávaním,
DIC, šokom, mnohočetným zlyhávaním orgánov (podobne ako pri LPS šoku). Aktivácia
autoreaktívnych T lymfocytov môže viesť k spusteniu autoimunitnej odpovede.

Príklady superantigénov sú
– toxic shock syndrom toxin 1 ( TSST-1) St. aureus,
– streptokokový pyrogénny exotoxín (Spe) – produkovaný St. pyogenes bežne spôsobujúci šarlach,
vyvolávajúci TSLS – toxic shoc like syndrom., pravdepodobne zodpovedný za psoriázu
– stafyokokový enterotoxín
– niektoré antigény M. tuberculosis, rabies vírusu, HIV sú pravdepodobne tiež superantigénmi

Toxíny enzýmovej povahy (toxín II typu) – sú enzýmy, ktoré poškodzujú bunkové membrány
hostiteľských buniek. Ich účinok sa prejaví poškodením buniek určitého tkaniva a je priamo úmerný
množstvu uvoľneného toxínu produkovaného v priebehu bakteriálneho metabolizmu. Príklady toxínov
II. typu:
- exotoxíny A Cl. perfringens – kolagenáza, lecitináza, hyaluronidáza
- leukocidín – St. aureus, Str. pyogenes
- exotoxií B Str. pyogenes – proteáza spôsobujúca nekrotizujúcu fasciitídu
- elastáza Ps. aeruginosa
- hemolyzín, proteáza, DNáza, streptokináza produkované Str. pyopgenes deštruujú zodpovedajúce
tkanivá a spôsobujú zápal
- pneumolyzín Str. pneumoniae poškodzuje riasinkový epitel.

AB toxíny (toxín III typu) pozostávajú z dvoch častí. A časť (aktívna) a B (väzbová – binding). B časť
viaže molekulu toxínu na receptorové miesto hostiteľskej bunky a určuje tkanivový tropizmus toxínu.
Po tejto väzbe dochádza k vstupu aktívnej časti samotnej alebo celej molekuly toxínu do bunky. Časť A

katalyzuje reakciu odštiepenia ADP ribosyl I skupiny od koenzýmu NAD a kovalentne ju viaže na
proteín. To spôsobí porušenie normálnej funkcie proteínu a určuje typ poškodenia. Organizmus vytvorí
neutralizujúce protilátky (antitoxín). Keď sa protilátka naviaže na toxín, tento nie je schopný sa naviazať
na receptorové miesto špecifickej bunky. Antitoxín neutralizuje len voľné nenaviazané molekuly toxínu.
Príklady AB toxínov sú:
- difterický exotoxín
- cholerový exotoxín
- enterotoxín A Cl. perfringens, Bacillus cereus,
- pertusický exotoxín
- exotoxín Ps. Aeruginosa
- shiga toxín
- toxín B. antracis
- botulotoxín
- tetanický toxín
- toxín Helicobacter pylori

Účinky tohoto typu toxínov spôsobujú klinické syndrómy po dosiahnutí hraničnej hodnoty. Detailne sa
o jednotlivých toxínoch dozviete v kapitolách zo špeciálnej bakteriológie. Tieto toxíny sú imunogénne,
denaturovateľné a neutralizovateľné. Voči mnohým sa úspešne očkuje používaním anatoxínov
(toxoidov). Pôsobením fyzikálnych a chemických účinkov môže dôjsť k denaturácii toxínov, čím stratia
svoje toxické vlastnosti, ale zachovajú si antigénne vlastnosti. Takýto postup má využitie pri výrobe
očkovacích látok.
Anatoxín, toxoid - látka podobná toxínu, ktorá má zachované antigénne vlastnosti ale stratila toxické
vlastnosti. Po aplikácii do organizmu vyvolá tvorbu protilátok, ktoré chránia proti toxínu, zabraňujú
toxickému účinku – neutralizujú pôsobenie toxínu. Antitoxín je protilátka proti toxínu.

Niektoré mikrobiálne antigény svojou podobnosťou s antigénmi hostiteľskej bunky môžu spôsobiť
autoimunitné ochorenia. Nimi vyvolané protilátky skrížene reagujú s antigénmi ľudského tela, viažu sa
s ich epitopmi a vyvolajú zápalovú reakciu proti vlastnému tkanivu alebo aktivizujú CTL autoreagujúce
cytotoxické T lymfocyty s podobným následkom.

