
 

     

        

 

 

Lekárska mikrobiológia je samostatný medicínsky odbor, ktorý vo svojej činnosti vychádza z 

vedeckých poznatkov mikrobiológie a študuje štruktúru, metabolizmus, biochemické procesy, 

patogenézu, nástroje patogenity a virulencie, citlivosť na antibiotiká a mechanizmy rezistencie 

medicínsky významných mikroorganizmov ako aj procesy obranných reakcií organizmu voči 

nim. Základné skupiny medicínsky významných mikroorganizmov sú:-baktérie-huby: plesne a 

kvasinky-prvoky-vírusy -prióny. V mikrobiológii, predovšetkým v parazitológii, sa používajú 

mikrobiologické metódy výskumu a diagnostiky aj na štúdium štruktúry, životných prejavov a 

významu niektorých makroorganizmov pre prenos a vznik infekčných ochorení ( červy, 

článkonožce).Klinická mikrobiológia využíva tieto poznatky na-diagnostiku (identifikácia 



mikroorganizmov) -terapiu (stanovenie citlivosti na antimikrobiálne látky)-

prevenciu(stanovenie nástrojov patogenity, patogénneho potenciálu a obranných reakcií 

organizmu voči nim) ochorení mikrobiálnej etiológie. Vrámci liečebno-preventívnej 

starostlivosti tvorí klinická mikrobiológia samostatné laboratórne oddelenie spoločných 

vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVLZ). Základným pracoviskom klinickej mikrobiológie 

je „Oddelenie klinickej mikrobiológie“ (OKM). Podľa rozsahu a druhu vykonávanej činnosti 

môže byť oddelenie rozdelené na úseky, resp. laboratóriá Pracovisko klinickej mikrobiológie 

špecializované na určitú činnosť, môže byť výnimočne súčasťou iného organizačného útvaru. 

Podľa činnosti je možné mikrobiológiu rozdeliť na niekoľko pododborov: 

-bakteriológia 

-virológia 

-anitinfekčná imunológia 

-sérológia 

-mykológia 

-parazitológia – protozoológia, helmintológia, entomológia 

Dnes sa stáva samostatným pododborom príprava kultivačných médií a roztokov a kontrola ich 

kvality. Nadstavbovú diagnostickú činnosť, kontrolu kvality práce laboratórií a expertíznu 

činnosť v oblasti klinickej mikrobiológie zabezpečujú referenčné laboratóriá. Pre potreby 

objektivizácie faktorov vonkajšieho prostredia sa vyčlenil samostatný odbor v rámci verejného 

zdravotníctva –mikrobiológia vonkajšieho prostredia. Hlavnou náplňou odboru klinickej 

mikrobiológie je poskytovanie komplexnej mikrobiologickej diagnostiky na stanovenie 

etiológie mikrobiálnych ochorení a stanovenie kauzálnej antiinfekčnej, prípadne 

imunomodulačnej terapie chorých.  

Klinická mikrobiológia sa zaoberá diagnostikou ochorení spôsobených patogénnymi 

baktériami, vírusmi, mikroskopickými hubami a parazitmi ako aj oportúnne patogénnymi 

mikroorganizmami, ktoré sa môžu uplatniť v patogenéze ochorení u pacientov s poruchami 

imunity. Dokazuje prítomnosť fyziologickej mikrobiálnej flóry na koži a slizniciach človeka a 

prispieva k objektivizácii posúdenia jeho zdravotného stavu. Vo svojej diagnostickej činnosti 

využíva možnosti priameho dôkazu etiologického agens v materiále na základe 

mikroskopického vyšetrenia, dôkazu voľných antigénov, nukleových kyselín a iných štruktúr 

vrátane toxínov, izolácie na médiách a ďalšej identifikácie pôvodcu ochorenia. Súčasťou 

vyšetrenia pri bakteriálnych a mykotických ochoreniach je zisťovanie citlivosti na 

antimikrobiálne liečivá. Pre nepriamu diagnostiku mikrobiálnych ochorení sa využívajú 

sérologické metódy dôkazu protilátok proti antigénom mikroorganizmov ako aj určovanie 

ukazovateľov zápalovej reakcie a stavu imunity. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  



  

 

 

 

  



  

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

Staphylococcus epidermidis – Stafylokoky sú grampozitívne koky,  majú charakteristické 

usporiadanie do strapcov či nepravidelných zhlukov.  

Candida albicans je kvasinka, farbí sa grampozitívne. 

Moraxella catharalis – gramnegatívne diolokoky, svojim tvarom pripomínajú kávové zrno.  

Escherichia coli – sú to gramnegatívne paličky. 

Streptokoky sú grampozitívne koky usporiadané do retiazok. Streptococcus pneumoniae sú 

opuzdrené, grampozitívne koky, ich veľkosť je vpriemere 0,5-1,2μm, sú oválne a obvykle 

usporiadané do dvojíc (dvojice pripomínajú plamene sviečok, obrátené plochou stranou k sebe). 

Bacillus cereus – sú hrubé grampozitívne paličky, môžu byť usporiadané do retiazok.  



 

 

Vzhľadom na vysoký podiel lipidov a voskov v bunkovej stene acidorezistentných baktérií                  

( napr. Mycobacterium tuberculosis) sa na ich farbenie používa špeciálna metodika. Farbenie 

podľa Ziehl-Neelsena je založené na aplikácii koncentrovaného karbolfuchsínu na fixovaný 

preparát. Preparát sa zahrieva trikrát do výstupu pár (3-6 minút). Acidorezistentné baktérie 

ostávajú zafarbené aj po opláchnutí preparátu silnými kyselinami (podstata acidorezistentného 

farbenia). Na dofarbenie sa použije metylénová modrá alebo malachitová zelená. 

Acidorezistentné baktérie majú ružovočervenú farbu. 

Farbenie podľa Alberta - u C. diphtheriae je možné identifikovať metachromatické telieska 

(polyfosfátové granuly, tzv. Ernst-Babesove granuly). Termín „metachromatický“ označuje 

odlišnosť farby intracelulárnych fosfátových granúl v porovnaní so zvyškom bunky.  

 

 

Wirtz-Conklin je diferenciačné farbenie na spóry, sporoformné baktérie sú červené, spóry 

zelené. Baktériová suspenzia sa usuší na vzduchu, zafixuje teplom a preleje 5% malachitovou 

zelenou. Zahrieva sa 3-krát do výstupu pár (3-6 minút), opláchne pod tečúcou vodou. 0,5% 



vodný roztok safranínu sa použije na dofarbenie (30 sekúnd).Preparát sa opláchne pod tečúcou 

vodou, vysuší a mikroskopuje (imerzia, objektív 100x).Príslušníci rodu Bacillus majú centrálne 

uložené spóry, ktoré nedeformujú telo pôvodnej vegetatívnej bakteriálnej bunky. 

 

 

Burriho tušová metóda sa používa na negatívne znázornenie baktériových puzdier. Na 

dofarbenie baktériových tiel vo vnútri puzdra sa používa karbolfuchsín (telá budú ružové) alebo 

metylénová modrá (telá budú modré). Puzdra sa zviditeľnia na tmavom pozadí ako nezafarbené 

lemy okolo baktérií. 
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