


= veľká skupina črevných mikróbov, obligátne patogénnych, 
potenciálne patogénnych i saprofytických, 

- výskyt v GIT stavovcov i bezstavovcov - dostávajú sa do pôdy, 
vody, prípadne kontaminujú potraviny » zdroj pre človeka  

= G - tyčinky (uniformné) » nerozlíšime mikroskopicky rody a 
druhy (» rozlíšenie za pomoci biochem. reakcií) 

- pomerne rezistentné na vonkajšie vplyvy   

- väčšinou pohyblivé - bičíky okolo celého obvodu 

- netvoria spóry 

- sú fakultatívne anaeróbne 

- skvasujú intenzívne radu cukrov s tvorbou kyseliny, alebo 
kyseliny a plynu » rozlíšenie rodov a druhov na základe ich 
biochem. reakcií, geneticky, hmotnostnou spektormetriou. 

ENTEROBACTERIACEAE (čeľaď) 



H-antigén = bičíkový antigén (termolabilný proteín v bičíku) 

Rozoznávame 3 druhy púzdier (takmer u všetkých zástupcov 
tejto čeľade): 

    a) mikropúzdro =kapsulárny antigén (proteín alebo 
komplex polysacharid-proteín):  

* u niektorých K-antigén 

* u niektorých Vi-antigén 

    b) normálne púzdro = púzdrový antigén 

    c) pilli (pilus) = fimbriový antigén (termolabilný proteín) 

- sú po celom obvode, neslúžia pre pohyb:                              
       *sexpilli (nepatrné %) - význam pre konjugáciu 

       *pilli (väčšina) - slúžia pre adherenciu 

Antigénna štruktúra: 



peptidoglukán - 2 užšie vrstvy, medzi nimi periplazmatický  

                                priestor 

                              - udržiava tvar bunky 

 

enzýmy + lipoproteíny - prítomné v periplazmatických 

                                             priestoroch 

 

vrstva lipopolysacharidu (endotoxín) - v priestore medzi 
vonkajšou vrstvou peptidoglukánu a vonkajšou membránou  

                                                             - obsahuje toxic. zložku "lipid A", 
ďalej zložku polysacharidovú 

                                                              - pri rozbití bunky sa endotoxín 
uvoľní » pyrogénne vlastnosti + aktivácia komplementu » môže 
spôsobiť anafylaktický šok!!! 

 

 



•O-antigén - predstavuje celú stenu mimo kapsulárny Ag 
                    - termostabilný, ide o komplex lipopolysacharid-proteín (niekedy sa 
uvádza, že je totožný s endotoxínom) 
 
 
Teichoové kyseliny - význam pre adherenciu 
niektoré druhy produkujú exotoxín - má charakter: 
                                       * enterotoxínu » dráždi črevnú sliznicu » hnačky 
                                       * hemolyzínu 



- patogenita je daná: * invazivitou  

                                  * toxicitou (toxíny) 

 

  - majú veľkú schopnosť viazať sa na epiteliárne bunky: viažu 
sa na glykoproteínové receptory prostredníctvom pillusov a 
obsahu teichoových kyselín 

» niektoré prenikajú sliznicou » môžu byť pohlcované 
makrofágmi a zanesené do lymf. uzlín, potom uvoľnené  do 
krvného obehu: 

druhy schopné prenikať do epiteliárnych buniek - rozrušujú 
bunky 

  - pri nadmerných dávkach chloramfenikolu či podávaní v 
krátkych intervaloch 

» môže dôjsť k rozpadu veľkého množstva G - bb. a k uvoľneniu 
veľkého množstva endotoxínov, ktoré pôsobia 
prostredníctvom lipidu "A": 

 

Patogenita: 



   

uvoľnenie vazoaktívnych mediátorov » značný pokles TK »» 
anafylaktický šok 

 horúčku 

 poruchu metabolizmu glukózy » akútna hypoglykémia  

 aktivácia mechanizmu zrážania krvi» DIC  (diseminovaná 
intravaskulárna koagulopatia) 

 poškodenie bunkových membrán 

 

- niektoré druhy produkujú enterotoxín - prenášaný plazmidom 



- patogénny zástupcovia vyvolávajú ochorenia charakteru 
epidémií, alebo endemického charakteru (dané šírením 
vodou) 

- infekcie môžu byť pôvodu:  

 a) exogénneho: brušný týfus, paratýfus, nozokomiálne 
infekcie  - zdrojom je človek, zviera; bacilonosič ~ priamym 
kontaktom či prostredníctvom kontaminovaných predmetov, 
potravín 

 

  b) endogénneho: močové infekcie, ranné infekcie  - 
zanesením bežných komenzálov čreva do miest, kde sa bežne 
nevyskytujú (močové cesty, rany) 

Ochorenia: 



- spektrum infekcií vyvolaných enterobaktériami:  

 

Celkové ochorenia:  brušný týfus 

                                      paratýfus 

                                      salmonellové sepsie 

 

Hnačkové ochorenia: salmonellové enteritídy 

                                        shigellové dyzentérie 

                                        escherichiové hnačky 

 

Mimo GIT:  močové infekcie 

                       infekcie rán 

                       infekcie dýchacieho traktu  

                       meningitídy 



  - uplatňuje sa hlavne humorálna imunita - protilátky namierené 
proti: 

telovým Ag                                                                                                

púzdrovým Ag                                                                                       

adhezívnym faktorom 

toxínom 

 - ide o protilátky hlavne triedy IgM (makromolekuly neprechádzajú 
placentárnou bariérou) » novorodenci extrémne vnímavý i k druhom 
podmienene patogénnym  

     - vznikajú: sepsie 

                      meningitídy 

- možno robiť aktívu imunizáciu proti rade druhov:  

  tzv. bakterín = usmrtená kultúra 

  živá vakcína = avirulentné mutanty 

Imunita: 



Fakultatívne patogénne 

 

   rod Escherichia 

   rod Enterobacter 

   rod Proteus 

   rod Klebsiella 

   rod Morganella (M. morganii) 

   rod Providentia (P.rettgeri) 

Obligátne patogénne 

 

   rod Salmonella 

   rod Shigella 

   rod Yersinia 

ENTEROBACTERIACEAE 



 

 1) Mikroskopia: G - tyčinky - krátke, so zaoblenými koncami 

                                                - niektoré pohyblivé, iné nepohyblivé 

 

 2) Kultivácia: * Selenitový agar = pomnožovacia pôda 

                            * Endov agar (E), XLD  = základné pevné pôdy - 
diagnostické pôdy (obsahujú laktózu) 

 

  - obe pôdy sú normálne bezfarebné, ak dôjde ku kvaseniu laktózy » zmena 
farby kolónií 

                                                E - obsahuje ako indikátor fuchsín 

                                                XLD - pri produkcii sírovodíku sčernie 

Všeobecné vlastnosti + laboratórna 
diagnostika: 



podľa kvasenia laktózy rozdeľujeme  Enterobacteriaceae 
na 2 skupiny: 

neskvasujúce laktózu - bezfarebné, priehľadné kolónie:   

                           Salmonella 

                           Shigella 

                           Proteus 

 

skvasujúce laktózu - červené kolónie: 

                           Escherichia 

                           Enterobacter 

                           Klebsiella (skvasuje laktózu pomaly » ±) 



podľa vzhľadu kolónií kmeňov skvasujúcich laktózu možno 
odlíšiť kmene s púzdrom: 

    Klebsiella - značne hlienovité kolónie (M-fáza rastu) 

                     - silné púzdro 

    Enterobacter - hlienovité kolónie (M-fáza rastu) 

                          - púzdro podstatne užšie 

z laktózu neskvasujúcich možno podľa vzhľadu odlíšiť druhy 
rodu Proteus (napr. P. vulgaris):  

na E, KA vykazujú tzv. Rousov fenomén = plazivý rast vo 
vlnách po celej pôde 

na XLD tvoria ohraničené bezfarebné kolónie s čiernou 
bodkou v strede 

 

                         * Krvný agar (KA) 

 vždy používame » umožňuje rozlíšiť produkciu hemolyzínu 

- všetky rastú uniformne ako veľké šedé, lesklé kolónie s 
kyslým, nepríjemným zápachom 



 3) Biochemické testy:  krátka (či dlhá) rada črevných cukrov. 

 

 4) Antigénna štruktúra:  spätná aglutinácia pomocou 
antisér » umožňuje rozlíšenie druhu MO !!! 

    - určujeme: 

 pri pohyblivých: telový "O", bičíkový "H", kapsulárny "K" ("Vi") Ag  

 pri nepohyblivých: telový "O", kapsulárny "K" ("Vi") antigén  

 

  - používajú sa skupinové antiséra » orientačne určíme príslušnú 
skupinu, potom jednotlivé antiséra preskúšame 

 

  - k rozlíšeniu existujú tabuľky (Kauffmann & Whiteovo schéma; 
zahŕňa antigénnu štuktúru-cca 2000 Salmonell) 



5) Sérologická diagnostika salmonelóz:  

Widalova reakcia: 

= 5-radová skúmavková aglutinácia k dôkazu Ig proti 
antigénom O, H » podľa antigénnovej štruktúry sa určení druh 
salmonely 

 - existuje i modifikácia sérologických metód v 
mikrodoštičkách: 

 * pozitívna reakcia (aglutinácia):po ustálení  krajkovito 
zvinuté okraje, alebo aglutinácia celkom difúzna 

 * negatívna reakcia: suspenzia usadnutá na dne jamky v 
podobe bodky 

 

6) Fagotypizácia - pri epidémii zisťujeme zdroj: pomocou 
bakteriofága určujeme typy (vírus napáda špecificky len určitý 
kmeň) 



FAKULTATÍVNE PATOGÉNNE 
ENTEROBAKTÉRIE 

ESCHERICHIA (rod) 

  

 

ESCHERICHIA COLI 

 = G - tyčinka, pohyblivá, niekedy tvorí púzdro 

 = hlavný prirodzený obyvateľ GIT (hrubého čreva) 
dospelého človeka » význam pre normálne zažívacie pochody:  

    - účasť na eumikróbii 

    - produkcia vitamínu B, K 

      (pri zníženom počte, či výkyvoch v dôsledku ATB liečby » 
dysmikróbia, zažívacie poruchy) 

    - mimo GIT » spôsobuje patogénne procesy  



 Kultivácia: 

 

KA - niektoré kmene rastú s hemolýzou 

Endov agar » - 2~3 mm veľké, mierne vypuklé kolónie s kovovým leskom  

skvasuje laktózu (väčšina) 

XLD – skvasuje 

 

 Antigénna štruktúra: 

podľa 3 antigénov možno rozlíšiť:   * 170 sérotypov z O-antigénu  

                                                              * 56 sérotypov z H-antigénu 

                                                              * 100 sérotypov z K-antigénu 

- niektoré produkujú enterotoxín 

 - podľa sérotypov rozlišujeme niekoľko typov E. coli (niektoré sérotypy majú 
špecifický charakter patogénneho uplatnenia):  



1) Sérotypy komenzálne: 

 = prirodzení obyvatelia hrubého čreva dospelého človeka  

     - extraintestinálne spôsobuje infekcie: 

   * močové (najmä) 

   * sepsie (u dospelého) 

   * meningitídy (u novorodencov) 

 

 2) Sérotypy enteropatogénne: 

 = adherujú na bunky črevnej sliznice ale neprenikajú do 
epitelu, rýchlo sa množia » kolonizujú i tenké črevo  

 - netvoria enterotoxíny 

 - spôsobujú: hnačky novorodencov a kojencov - často 
epidémie s nozokomiálnym výskytom 



 3) Sérotypy enterotoxické: 

 

 = produkujú 2 druhy enterotoxínov:  

termolabilné (účinok nastupuje pomaly, trvá dlhšie) 

termostabilné (účinok nastupuje rýchlejšie, rýchlo odoznie) 

    - ovplyvňujú transport Na + a Cl - iónov » mohutný prestup tekutiny do čreva  

      (pôsobí obdobne ako cholerový toxín - spôsobujú značné hnačky) 

     = tvoria pilli - umožňujú adherenciu na epiteli  

 = tvoria tzv. kolonizačné faktory I., II. (CF I., CF II.) - bielkoviny umožňujúce 
adherenciu na epiteli 

      - aby sa na sliznici čreva mohol uplatniť vplyv toxínov, musia byť enterotoxické 
E. coli schopné adherovať na epiteliárne bunky » kmeň bez kolonizačného faktoru 
je nevirulentný, hoci je schopný tvorby toxínov  

      - spôsobujú hnačkovité ochorenia najmä v krajinách s teplejším podnebím a 
nižšou hygienickou úrovňou: 

hnačky kojencov a detí - v týchto oblastiach sú častou príčinou úmrtia detí do 5 
rokov  

cestovateľské hnačky – niekedy aj teplota a zvracanie, obyčajne rýchlo odoznie 

Cholera - like disease - ochorenie s príznakmi cholery (ťažké hnačky » veľká 
dehydratácia) 



 4) Sérotypy enteroinvazívne: 

 = majú niektoré Ag spoločné so Shigellami 

 - prenikajú do buniek črevnej sliznice a tam sa množia » spôsobujú 
deštrukciu epiteliárnych buniek s ulceráciou sliznice  

 - spôsobujú dyzenterické hnačky podobné Shigellovým, ale s 
miernejším priebehom: stolica obsahuje hlien + krv  

 

 5) Sérotypy enteroadherentné: 

 - spôsobujú hnačky bez prímesi krvi a leukocytov 

 

 6) Sérotypy enterohemoragické: 

 - spôsobujú: * v GIT: hemoragickú kolitídu 

                         * mimo GIT: hemolytický uremický syndróm 

 

 7) Sérotypy vyvolávajúce infekcie močových ciest:  

 - E. coli najčastejším pôvodcom moč. infekcií (najčastejšie izolované 
sérotypy O1 ~ O25) 

 

 8) Sérotypy vyvolávajúce hnisavé ranné infekcie:  

 - ak sa dostanú do krvi » vyvolávajú respiračné infekcie a meningitídy, 
prípadne sepsie 



 Laboratórna diagnostika: 

 

odber podľa lokalizácie 

kultivácia - 3 pôdy: * KA 

                                       * E - tvorí červeno purpurové 
kolónie so zafarbeným okolím (kvasí rýchlo 
laktózu 24 hod.) 

                                       * XLD - tvorí žlté kolónie 

                                                   (mohutne kvasí) 

biochemické testy: netvorí sírovodík, ureázu 

spätná aglutinácia k zisteniu Ag štruktúry: určenie 
skupiny do ktorej patrí 



- zahŕňa 3 druhy: 

P. vulgaris 

P. mirabilis 

P. inconstans 

 

 = G - tyčinka, pohyblivá (» antigény O,H,K) 

 - ide o veľmi rozšírený rod: 

 v prírode vo veľkom množstve: odpadové vody, pôda 

 u človeka a zvierat: prirodzený obyvateľ GIT (v malom množstve v 
hrubom čreve) 

stáva sa patogénom, ak sa dostane do iných systémov:  

 často do močových, žlčových ciest, eventuálne do krvi  

PROTEUS (rod) 



Ochorenia: 

 
 - vyvoláva často nozokomiálne infekcie (veľmi rezistentné k 
dezinfekčným prostriedkom a ATB): 

močové infekcie - časté:  

                                               po operáciách 

                                               po inštrumentálnych urológ. vyšetreniach 

                                               u ľudí s dlhodobo zavedeným moč. katétrom 

                                - predisponovaný sú aj:  diabetici 

                                                                        ľudia s vývoj. anomáliami 

                                                                        močových ciest 

ranné infekcie - Proteus často infikuje:  

                                                         operačné rany 

                                                         bércové vredy 

                                                         popáleniny 

                                                                    » vyvoláva dlhodobé hnisanie 

septické ochorenia - z moč. ciest môže penetrovať do krvi » sepsie  

hnačkové ochorenia - výhradne u novorodencov a kojencov + často 
komplikované meningitídou a sepsou 



 Laboratórna diagnostika: 

 
 1) Mikroskopické vyšetrenie: G – 

 

 2) Kultivácia: * KA > plazivý rast 

                           * E > plazivý rast, vlny prerastajú i ostatné kolónie » P. vulgaris, P. mirabilis, 
P. inconstans 

                           * XLD - uzavreté, bezfarebné (» nekvasia laktózu) kolónie s čiernou 
bodkou uprostred (» + sírovodík) 

 

 3) Biochemické testy (krátka rada cukrov): 

                                                          + plyn z glukózy 

                                                          + tvorba sírovodíka (tvorí i Salmonella!) 

                                                          + tvorba ureázy (Salmonella netvorí) 

      - odlíšenie P. vulgaris x P. mirabilis: 

                                                          + indol » P. vulgaris 

                                                           - indol » P. mirabilis 

 

     4) Antigénna štruktúra (O,H,K): rozlíšenie druhov pomocou antisér  



 MORGANELLA (rod) 

 

- reprezentovaná jediným druhom:  

Morganella morganii 

 

 PROVIDENCIA (rod) 

 

- reprezentovaná druhmi: 

Providencia rettgeri 

Providencia stuartii 

Providencia alcalifaciens 

 

- zástupcovia oboch rodov majú rovnaké základné biochem. vlastnosti ako 
Proteus, kultivačne sa líšia, nevykazujú plazivý rast 

-nachádzajú sa v GIT a môžu vyvolávať rovnaké infekcie ako Proteus (menej 
časté) 



 ENTEROBACTER (rod) 

 

- existuje rada druhov, pre človeka sú významné:  

Enterobacter aerogenes (aerobacter) - vytvára značné 
množstvo plynov pri kvasení cukrov  

   (» roztrhaná pôda) 

 

Enterobacter cloacae 

 - bežný obyvateľ vody, pôdy, GIT človeka 

   - ako oportúnne patogénny sa uplatňuje mimo GIT » môžu 
spôsobovať infekcie močových, dýchacích ciest či sepse u 
oslabených osôb 



 

= G - tyčinka s púzdrom, nepohyblivá 

- kolónie mukózny vzhľad 

-pre človeka významné druhy: 

 

Klebsiella pneumoniae 

Klebsiella ozaenae 

Klebsiella rhinoscleromatis 

KLEBSIELLA (rod) 



KLEBSIELLA PNEUMONIAE 

 

- môže sa vyskytovať prirodzene v hornej časti GIT  

 

Ochorenia: 

 

- spôsobuje často nozokomiálne infekcie u ľudí so zníženou imunitou: 

pôvodca veľmi ťažkej pneumónie - tzv. nekrotizujúcej pneumónie 

pľúcne abscesy 

abscesy v pečeni 

peritonitídy 

zápaly moč. ciest (po E. coli 2. najčastejší pôvodca)  

hnačky - v tropických oblastiach kmene produkujúce enterotoxín  

meningitídy - u novorodencov infekcie s vážnym priebehom 

 

Terapia: 

 

širokospektrálne ATB (často rezistencie) 



KLEBSIELLA OZAENAE 

 

 Ochorenia: 

 

vyvoláva "ozénu" = zvláštna forma nádchy (zapáchajúce krusty v 
dutine nosnej) 

  

KLEBSIELLA RHINOSCLEROMATIS 

 

 Ochorenia: 

 

rhinosclerum = ochorenie začína atrofickým zápalom nosnej 
sliznice, kt. sa ďalej šíri do tváre a do hrtanu » vznikajú tvrdé 
infiltráty v nosnej dutine, kt. väzivovatejú  

 


