
ENTEROBACTERIACEAE 

Enterobaktérie tvoria najväčšiu a najheterogénnejšiu skupinu medicínsky významných 

gramnegatívnych paličiek. Nachádzajú sa vo vode, pôde, rastlinách, sú súčasťou normálnej 

mikroflóry u väčšiny živočíchov, vrátane človeka. Tieto baktérie vyvolávajú u ľudí rôzne 

ochorenia, sú zodpovedné napríklad za približne jednu tretinu všetkých bakterémií, za 70% infekcií 

močového traktu. Vyvolávajú tiež infekcie gastrointestinálneho traktu.  

Niektoré enterobaktérie sú primárne patogénne (napr. Shigella spp., Yersinia pestis), niektoré sú 

súčasťou fyziologickej mikroflóry a môžu zapríčiniť oportúnne infekcie (E. coli, K. pneumoniae, P. 

mirabilis). Enterobaktérie, ktoré sú súčasťou fyziologickej mikroflóry sa môžu stať patogénnymi, 

ak získajú gén pre virulenciu z plazmidu alebo prostredníctvom bakteriofága. 

  

Charakteristika  

  Enterobacteriaceae sú gramnegatívne, fakultatívne anaeróbne paličky, pohyblivé (peritrichálne 

bičíky) alebo nepohyblivé, netvoria spóry, rastú rýchlo na neselektívnych a selektívnych médiách, 

produkujú katalázu, majú negatívnu oxidázovú reakciu.  

 

 



Selektívne médiá sa používajú na vzájomné odlíšenie laktózu kvasiacich (napr. E. coli) a lakózu 

nekvasiacich (napr. Salmonella sp.) enterobaktérií.  

Epidemiologická (sérologická) klasifikácia enterobaktérií je možná na základe troch hlavných 

antigénov, ktorými sú:  

- somatický (O antigén) – kmeňovo špecifický  

- puzdrový (K antigén) - termolabilný  

- bičíkový (H antigén) - termolabilný proteín (flagelín)  

 

Jednotlivé antigény je možné určiť pomocou aglutinácie so špecifickými protilátkami. 

Patogénny potenciál a imunita  

Najdôležitejším antigénom enterobaktérií je termostabilný lipopolysacharid (LPS) bunkovej 

steny, ktorý tvoria tri komponenty:  

- somatický O polysacharid - epidemiologická klasifikácia kmeňov  

- dreňový polysacharid - spoločný pre všetky enterobaktérie, označuje sa aj ako spoločný antigén 

enterobaktérií (angl. enterobacterial common antigen)  

- lipid A – nositeľ endotoxínovej aktivity, faktor virulencie  

Endotoxín vyvoláva aktiváciu komplementovej kaskády, uvoľňovanie cytokínov, leukocytózu, 

trombocytopéniu, diseminovanú intravaskulárnu koagulopatiu, horúčku, zníženie periférnej 

cirkulácie, šok a smrť. Puzdro zabezpečuje ochranu enterobaktérií pred fagocytózou a pred 

baktericídnym pôsobením séra. Antigénne variácie expresie O, H a K antigénov chránia baktérie 

pred zničením protilátkami. 

    

    

Charakteristika  

E. coli je gramnegatívna, fakultatívne anaeróbna pohyblivá palička, skvasuje laktózu. Je bežne 

prítomná na sliznici čreva. Môže vyvolávať gastroenteritídy, extraintestinálne infekcie močového 

traktu, meningitídu a sepsu. Niektoré sérotypy s vyššou virulencioumôžu vyvolávať zaávažné 

ochorenia, napríklad E. coli O157:H7 spôsobuje hemoragickú kolitídu a hemolyticko-uremický 

syndróm.  

Patogénny potenciál a imunita  

E. coli má základnú štruktúru typickú pre enterobaktérie (O, H a K antigény). Lipopolysacharid 

bunkovej steny má biologické účinky endotoxínu. Podmienečne patogénne E. coli sa uplatnia 

mimo svojej fyziologickej lokalizácie a vyvolávajú zápalovú reakciu (infekcie močových ciest, 

intraabdominálne infekcie, novorodenecké meningitídy, bakterémiu). Pri porušení eumikróbie v 

čreve vyvolávajú poruchu vstrebávania vody a elektrolytov.  

Opuzdrené kmene sú virulentnejšie a typ puzdra predisponuje k určitým ochoreniam. E. coli s 

puzdrom typu K1 predisponuje ku novorodenenckým meninigitídam. Možným mechanizmom sú 

jeho výrazné antifagocytárne vlastnosti. Zaujímavá je skrížená reaktivita puzdrového antigénu K1 

s kapsulárnym antigénom N. meningitidis skupiny B u kmeňov vyvolávajúcich meningitídu.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Escherichia_coli_Gram.jpg


Medzi obranné mechanizmy nešpecifickej imunity patria acidita žalúdka, eumikróbia 

fyziologickej flóry čreva, peristaltika a niektoré genetické zložky (prítomnosť špecifických 

bunkových receptorov pre špecifické antigény fimbrií). Materské mlieko obsahuje neutralizujúce 

faktory.  

Ochorenia  

E. coli je súčasťou fyziologickej mikroflóry v gastrointestinálnom trakte. Aj keď väčšina kmeňov je 

oportúnne patogénnych, niektoré kmene sú primárne patogénne. Je indikátorom fekálneho 

znečistenia a patrí k najčastejším etiologickým agensom infekcií močového traktu a 

nozokomiálnych infekcií. Vyvoláva endogénne aj exogénne infekcie. 

Gastroenteritída  

E.coli vyvolávajúce gastroenteritídu sú rozdelené do piatich klinicky relevantných skupín:  

- enterotoxigénne E. coli (ETEC) – produkujú termostabilný a termolabilný enterotoxín a 

pôsobia v tenkom čreve. Spôsobujú tzv. hnačky cestovateľov.  

- enteroinvázne E. coli (EIEC) – vnikajú do epiteliálnych buniek hrubého čreva a spôsobujú ich 

deštrukciu.  

- enteroagregačné E. coli (EAEC) – produkujú enteroagregačný termostabilný enterotoxín 

(kódovaný plazmidom).  

- enteropatogénne E. coli (EPEC) - adherujú a deštruujú bunky tenkého čreva – salmonella like. 

Spôsobujú predovšetkých hnačky detí.  

- enterohemoragické E. coli (EHEC, O157:H7) – účinkuje v hrubom čreve, produkuje niekoľko 

cytotoxínov (verotoxíny) vyvolávajúcich hemorágie až hemolyticko-uremický syndróm (HUS). 

Rizikovou skupinou sú predovšetkým deti do 1. roku života pri prechode na zmiešanú stravu, 

kedy kolonizácia EHEC kmeňom môže viesť k produkcii toxínu a vývinu klinického ochorenia. 

Klinické ochorenie dospelých je viazané na imunosuprimovaných pacientov, prípadne na 

konzumáciu mäsových a zeleninových výrobkov s preformovaným toxínom v kontaminovaných a 

nesprávne spracovaných a skladovaných potravinách.  

 

Extraintestinálne infekcie  

Infekcie močových ciest (IMC) vznikajú v dôsledku kontaminácie uretry, postupujú ascendentne 

až do močového mechúra, obličiek alebo prostaty. E. coli produkuje adhezíny, ktoré zabezpečia 

prichytenie baktérií na sliznice močového traktu.  

Novorodenecké meningitídy sú spojené najmä s kmeňmi E. coli, ktoré majú K1 kapsulárny 

antigén. E. coli patrí medzi najčastejšie patogény vyvolávajúce meningitídu u detí počas prvých 

štyroch týždňov života.  

Septikémia vzniká často ako dôsledok IMC alebo infekcií tráviaceho traktu, najmä u pacientov s 

oslabenou imunitou.  

 

Laboratórna diagnostika a liečba  

 

 



 

 

Laboratórne potvrdenie E. coli pri infekciách tráviaceho 

traktu sa uskutočňuje z výteru z rekta (tampón stolice) 

izoláciou na selektívnych pôdach (Endova pôda, 

McConckey agar) a diagnostických pôdach (DC agar) 

pôdach. Bližšia identifikácia sa robí na základe 

biochemických vlastností, fermentáciou cukrov (Hajnova 

pôda, enterotesty), a ďalej podľa potreby sérotypizáciou a 

dôkazom toxigénnych kmeňov. Pri extraintestinálnych 

infekciách je identifikácia a odlíšenie od iných 

enterobaktérií založená na biochemických vlastnostiach 

E. coli (skvasovanie laktózy, pohyblivosť, na Hajnova pôda, enterotesty). Dôkaz 

enterohemorhagických E. coli, predovšetkým O157:H7 sa uskutočňuje latexovou aglutináciou, 

prípadne imunologickými testami pri závažných klinických diagnózach a u detí do druhého roku 

života. Kultivačné metódy a princípy stanovenia biochemických vlastností sú podrobnejšie 

opísané v časti „Úlohy na praktické cvičenia“.  

Liečba infekcií je symptomatická, pri diseminovaných a extraintestinálnych infekciách sa 

podávajú antibiotiká podľa výsledkov testov na stanovenie citlivosti na antibiotiká. Dobrú 

účinnosť majú kotrimoxazol, kolistín, kanamycín a gentamycín. 

     

Klebsiella  

Klebsiely vytvárajú puzdro, čím sa zvyšuje ich virulencia a antifagocytárne vlastnosti. Opuzdrené 

klebsiely rastú na kultivačných pôdach v charakteristických mukóznych kolóniách. Typ puzdra 

predisponuje k lokalizácii infekcie. Typ 1 a 2 prevláda u pneumónií, typy 8, 9, 10 a 24 vyvolávajú 

najčastejšie močové infekcie. Pravdepodobne je to spôsobené špecifickou interakciou antigénov 

puzdra a receptorov cieľových buniek. Z klinických materiálov sú najčastejšie izolované:  

K. pneumoniae, K. oxytoca – vyvolávajú primárne lobárne pneumónie  

K. granulomatis – vyvoláva inguinálny granulóm  

K. rhinoscleromatis – vyvoláva granulomatózne ochorenia nosa (rinoskleróm)  

K. ozaenae – vyvoláva chronickú atrofickú rinitídu 

   



 

    

 Proteus mirabilis  

Produkuje enzým ureázu (diagnostický znak), 

ktorý rozkladá ureu, čím spôsobuje alkalinizáciu 

moču (toxicita pre epitel) a podporuje tvorbu 

močových kamienkov.   

Enterobacter, Citrobacter, Morganella, Serratia  

Tieto enterobaktérie vyvolávajú najčastejšie 

nozokomiálne infekcie u novorodencov a u 

jedincov so zníženou obranyschopnosťou. Liečba infekcií je obvykle problematická, pretože 

mnohé kmene sú rezistentné na antibiotiká. 

BIOCHEMICKÉ VLASTNOSTI 

Hajnova pôda je šikmo naliata, tuhá pôda červenej farby, určená na stanovenie niektorých 

biochemických vlastností enterobaktérií. Pôdu očkujeme kľučkou, naočkujeme vždy iba jednu 

izolovanú kolóniu. Obsahuje cukry, soli železa a farebný indikátor (fenolová červeň). Pri 

skvasovaní cukrov dôjde k poklesu pH a k zmene farby pôdy z červenej na žltú, baktérie tvoriace 

sírovodík spôsobia čierne zafarbenie dolnej časti pôdy. Baktérie, ktoré tvoria plyn, spôsobia 

trhliny v pôde, prípadne dôjde k vytlačeniu celej pôdy nahor. 
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Dôkaz produkcie ureázy - do skúmavky s pevnou pôdou s 2% močovinou a s farebným 

indikátorom (fenolová červeň) vpichom naočkujeme vyšetrovaný kmeň. Pozitívny výsledok 

(produkcia ureázy) sa prejaví ružovým zafarbením pôdy pôdy. 

 Dôkaz produkcie urázy.  
http://lifesci.rutgers.edu/skelly/spring/labnotesweek4.htm 

 

 

 

Tvorba indolu - indol vzniká z tryptofánu, ktorý je súčasťou Hottingerovho bujónu. Vyšetrovaná 

kultúra sa naočkuje do diagnostickej pôdy, po inkubácii sa pridá Ehrlichovo alebo Kovacsovo 

činidlo (paradimethylaminobenzaldehyd). Pozitívny výsledok (tvorba indolu) sa prejaví ako 

červený prstenec na rozhraní tekutín. 

Pozitívna tvorba indolu – ružový prstenec.  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Indole_test_positive.jpg  

 

 

 

 

Salmonella 

   

 

Hajnova pôda – dôkaz biochemickej aktivity 

enterobaktérií.  
https://quizlet.com/336046816/the-triple-sugar-iron-test-tsi-flash-

cards/ 

 

 

 

 



Na dôkaz biochemickej aktivity baktérií sa používajú biochemické identifikačné testy, ktorými 

zisťujeme prítomnosť produktov alebo metabolitov vznikajúcich utilizáciou sacharidov, bielkovín 

alebo iných látok. 

Diagnostika pozitívnej biochemickej reakcie je založená na 

zmene farby testovacieho média. Sú dostupné štandardné 

komerčné testy a súpravy (ENTEROTEST). Diagnostická súprava 

ENTEROtest je určená na definitívnu identifikáciu baktérií z 

čeľade Enterobacteriaceae a Vibrionaceae do 24 hodín. Súprava 

obsahuje súbor biochemickýchtestov umiestnených v jamkách 

delenej mikrotitračnej doštičky. Suspenzia testovaného kmeňa 

sa pridá do každej jamky, inkubuje sa do druhého dňa. Pozitívne 

a negatívne reakcie sa odčítavajú na základe farebných zmien v 

jednotlivých jamkách a zaznamenávajú sa do protokolu. Na 

základe kombinácie pozitívnych a negatívnych výsledkov 

biochemických testov sa určí číselná kombinácia, pomocou 

ktorej identifikujeme testovanú baktériu. 
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