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Anotace 

 

         Cílem bakalářské práce je popsat klasifikaci, morfologii a fyziologii bakterií, 

stavbu jejich těla, růst a zároveň udělat stručný přehled vlivů jednotlivých druhů bakterií 

na lidský organizmus. Svou práci chci přiblíţit negativní vliv na zdraví člověka způsobené 

druhy Salmonella enterica, Shigella, Escherichia, Vibrio, Staphylococcus a Listeria. Tyto 

druhy mohou vyvolat v lidském organizmu velmi závaţná onemocnění, která v některých 

případech mohou skončit také úmrtím. Zároveň chci poskytnout a obeznámit s moţnostmi 

prevence před těmito bakteriemi. Také chci popsat moţnosti identifikace bakterií pomoci 

MIKRO-LA-TESTŮ.    
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           The aim of my bachelor work is to describe classification, morphology and 

physiology of bacteria, their physique, growth and also create a brief summary influence of 

the individual kinds of bacteria on the human organism. In my thesis i want to get near the 

negative influence on the human health caused by Salmonella enterica, Shigella, 

Escherischia, Vibrio, Staphylococcus and Listeria. This kinds can produce very faithful 

disease in the human organism which can also cause death. I also want to afford and 

familiarize possibilities of prevention ahead of bacteria. I also want to describe possibilities 

of bacteria identification through the MIKRO-LA-TESTS. 
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Úvod  

         

        

      Ţivotní prostředí je definované jako prostor se svými fyzikálními, chemickými a 

biotickými sloţkami, s kterými je organismus nebo společenství organismů v interakci. 

Toto prostředí je zároveň i domovem malého světa, světa mikroorganismů, které v tomto 

prostředí ţijí, rozmnoţují se a jsou součástí našeho kaţdodenního ţivota.  

      Mikroorganismy jsou jednobuněčné nebo mnohobuněčné organismy, které jsou typické 

svými velmi malými rozměry těla od μm do mm. Mezi mikroorganismy patří viry, 

bakterie, houby a paraziti. Ve své bakalářské práci jsem si z těchto mikroorganismů 

vybrala bakterie, protoţe jsou nejčastějším druhem, který způsobuje váţná onemocnění 

lidského organismu a zaměřila jsem se konkrétně na druhy, a to Salmonella enterica, 

Shigella, Escherichia, Vibrio, Staphylococcus a Listeria.  

 

      Bakterie jsou jednobuněčné prokaryotické a kosmopolitní organismy tvořící kolonie. 

Ţijí na ţivných půdách a jsou schopné tvořit spóry. Je moţné je pozorovat opticky, 

mikroskopem a v nitřní stavbu můţeme pozorovat elektronovým mikroskopem. Pokládají 

se za nejrozmanitější skupinu mikroorganismů, protoţe se navzájem liší způsobem 

získávání energie, podle vztahu ke kyslíku, podle způsobu výţivy, podle teplotních nároků, 

podle hodnot pH, podle evolučního vývoje, podle barevnosti, a podle tvaru bakteriální 

buňky. Bakterie obývají různé biotopy. Nachází se jako saprofyty v různých typech půd, v 

sladkých i mořských vodách, ale i ve vzduchu, kde se dostávají z půdy. Mnohé ţijí v 

symbióze s rostlinami, ţivočichy a člověkem, jiné zase jako škodliví paraziti. Svými 

patogenními schopnostmi způsobují závaţné infekční onemocnění. Z ekologického 

hlediska mají bakterie nezastupitelnou úlohu při oběhu látek v přírodě. Jiné bakterie 

pomáhají při ekologických haváriích. Vyuţívají se v mlékárenství při výrobě jogurtů, sýrů 

apod.. Dále ve farmaceutickém průmyslu při výrobě antibiotik, vitamínů a enzymů. Ze 

zdravotního hlediska je závaţný převáţně negativní účinek bakterií, které způsobují 

onemocnění.  

 

     Bakterie, které napadají lidskou mikroflóru, konkrétně mikroflóru trávící soustavy, a 

způsobují i jiná různá onemocnění, patří mezi patogenní. Jejich účinek můţe vyvolat  smrt 

např. u starých lidí, dětí nebo u lidí, kteří trpí slabou obranyschopností. Průběh 

onemocnění je v některých případech velmi závaţný a je doprovázený mnoţstvím 

nepříjemných infekcí, průjmů a poškozením celkového trávicího systému. Vzhledem k 

velkému  pokroku medicíny jsou i dnes mnohé infekční onemocnění problémem i pro 

vyspělé krajiny. 
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1        MIKROBIOLOGIE 

       

 

     Mikrobiologie je věda o ţivých mikroskopických organismech, o jejich tvaru, tedy o 

morfologii těla, stavbě, fyziologii, biochemii, ekologii, rozmnoţování, dědičnosti a 

proměnlivosti, systematice, fylogenezi, činnosti a také o jejich identifikaci a metodách 

zkoumání a posuzování. Současně je i vědou, která zkoumá jejich význam pro ţivot rostlin, 

zvířat a lidí [2]. 

          Obecná mikrobiologie se zabývá studiem obecných zákonitostí, morfologií a 

fyziologií mikrobů, jejich metabolismem, mnoţením a tříděním.  

        Speciální mikrobiologie studuje vlastnosti jednotlivých mikrobiálních druhů. Podle 

praktického zaměření se člení na potravinářskou, lékařskou, veterinární, průmyslovou, 

zemědělskou, technickou mikrobiologii a mnohé další.   

          Pod technickým termínem ,,potravinářská mikrobiologie“ rozumíme širší obsah, 

který zahrnuje: mikrobiologii potravin, předmětem denního uţívání a prostředí 

potravinářské výroby [2]. 

 

 

      

2         BAKTERIOLOGIE 

       

 

           Bakteriologie je věda, která se zabývá klasifikací, morfologií a fyziologií bakterií. 

Součástí studia je i vliv bakterií na ţivotní prostředí a organismy, tedy i na člověka. Její 

zakladatelé jsou Louis Pasteur a Robert Koch.     

 

 

2.1     Klasifikace bakterií  

 

          Bakterie patří podle systému organismů do jedné z pěti říší. Ostatní čtyři tvoří 

jednobuněčné, houby, rostliny a ţivočichy. Bakterie se dělí podle přísných taxonomických 

pravidel na skupinu, čeleď, rod a druh. Základem pro identifikaci a klasifikaci, tedy 

určování a třídění bakterií, jsou jejich vlastnosti, morfologické znaky, metabolické reakce a 

genetická příbuznost.  

  

         Bakteriální buňka je schopna vázat některé barviva. Zabarvené bakterie můţeme díky 

tomu pozorovat pod mikroskopem. Nejběţnější a nejvýznamnější barvení bakterií je podle 

Grama. Základem reakce je rozdílná struktura buněčné stěny. Gramovo barvení je 

jednoduchá laboratorní metoda, která vyuţívá anilínové barvy a krystalové violety [1]. 
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Pro účely klasifikace se bakterie dělí na:  

 

a) Gram - pozitivní baktérie 

Jsou to takové baktérie, které se barví krystalovou violetou a neodbarvují se 

alkoholem. V mikroskopu je vidíme jako modro aţ černě zabarvené, např. 

streptokoky.  

 

b) Gram - negativní bakterie 

Bakterie jsou kompletně odbarvené alkoholem a zachytávají karbolfuchsin, a tím se 

jeví jako červené, například črěvní tyčinky. 

 

c) Některé bakterie nereagují na Gramové barvení. Jsou to zejména kyselinovzdorné 

bakterie, jako je původce tuberkulózy. Pro ně se pouţívá jiný typ barvení, a to 

například  Ziehl-Neelsenové barvení. [1] 

 

 

 

 

2.2     Morfologie bakterií 

 

          Morfologické znaky jsou druhým faktorem při klasifikaci. Patří sem tvar a 

uspořádání buněk. [10] 

 

     1.  Bakterie mají 4 základní tvary: 

 

a) tyčinkovitý tvar (a) -  označují se jako kokobacil a bacily. 

b) kulovitý tvar (b) - označují se jako kok, diplokok, stafylokok, streptokok, 

sarcina, tetrakok. 

c) spirálovitý tvar (c) - příkladem jsou spirily. 

d) vláknitý tvar (d) - rozvětvené, vláknité struktury.  

 

                                                              

                                                                                     
                             kok          diplokok      stafylokok                                kokobacil   bacily                            spirila 

                                                                                                              

                                                                                                                                                             

                                                       
                                                                    
                                                                                       vláknité struktury 
            streptokok     sarcina        tetrakok      
                                 

                                                                             
                                             Obrázek č. 1  Základní tvary bakterií 
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            2.   Uspořádání bakterií v mikroskopickém obraze vychází ze způsobu dělení. 

 

            Bakterie se v obrazu jeví buď jako jednotlivé buňky anebo pravidelné skupiny  

po dvou diplokoky a více buněk, například uspořádání v řetízkách – streptokoky, 

v hroznech – stafylokoky. [1] 

 

 

 

2.3     Fyziologie bakterií  

    

          Bakterie jsou různorodé a liší se základními fyziologickými vlastnostmi, kterými 

jsou primární zdroj uhlíku, způsob získávání energie, vztah ke kyslíku a nároky na výţivu.  

 

          Podle způsobu získávání uhlíku se dělí na:  

 

a) autotrofní baktérie – primárním zdrojem uhlíku je CO2. 

b) heterotrofní baktérie – primárním zdrojem uhlíku jsou organické sloučeniny. Dále 

je rozdělujeme na prototrofní , kterým stačí jednoduché organické uhlíkaté 

sloučeniny k výţivě spolu s anorganickými solemi a na auxotrofní, které vyţadují 

kromě jednoduchých i sloţité sloučeniny.  

 

       Podle způsobu získávání energie se dělí na: 

 

a)  fotosyntetizující bakterie – vyuţívají energii ze slunečního záření. Světelná 

energie se mění na chemickou, kterou dále buňky vyuţívají pro svoje ţivotní 

potřeby. 

b)  chemosyntetizující bakterie – vyuţívají energii z chemických vazeb. Tyto 

baktérie dělíme do několika skupin, mezi které patří sirné a vláknité bakterie 

(energii získávají oxidací síry a jejich sloučenin), nitrifikační bakterie (energii 

získávají oxidací sloučenin dusíku), ţelezité bakterie (energii získávají oxidací 

ţeleznatých iontů na ţelezité) a bakterie, které vyuţívají jen metan a metanol. 

 

Podle vztahu ke kyslíku se dělí na: 

  

a) aerobní bakterie – na svoji existenci vyţadují kyslík (hnilobné bakterie, rod 

Acetobacter). 

b)  anaerobní bakterie – na svoji existenci nevyţadují kyslík, naopak, působí na ně 

toxicky (rod Clostridium). 

c)  fakultativní anaerobní bakterie – můţou růst za přítomnosti i nepřítomnosti 

kyslíku (čeleď Enterobacteriaceae). 

d)  mikroaerofilní bakterie – mají anaerobní metabolizmus, ale nízké koncentrace 

kyslíku jim urychlují rozmnoţovaní (rod Lactobacillus). [4] 
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2.3.1     Růst bakterií  

         

     Bakterie rostou nejlépe v prostředí, které uspokojuje jejich nároky na výţivu. Růst 

bakteriálních buněk je závislý na mnoţství a sloţení ţivin v prostředí a taky na teplotě. 

 

            Základní pro růst je kyslík. Jeho nedostatek omezuje růst aerobních baktérií a jeho 

přítomnost potlačuje růst anaerobních baktérií. Dalším významným je oxid uhličitý, který 

vyţaduje vícero druhů bakterií pro svůj růst.  

 

            Důleţité jsou téţ i anorganické ionty jako dusík, hořčík a fosfor a organické látky 

jako sacharidy, vitamíny a nebo aminokyseliny. 

                                                               

            Růst baktérií se vyjadřuje Gausovou křivkou (viz obrázek č.2). Bakterie svojí 

hmotnost a počet buněk zvětšují exponenciálním způsobem. Za optimálních podmínek se 

bakterie mnoţí v čtyřech na sebe navazujících fázích: 

 

-      Lag fáze (a) – (přizpůsobování) je počáteční fáze, při které dochází k replikaci 

a k změně nerostoucí buňky k aktivní rostoucí buňce. 

- Logaritmická fáze (b) - (exponenciální růst) je charakterizovaná maximální 

rychlostí buňkového dělení. Generační doba je různě dlouhá podle bakteriálního 

druhu, od 20 minut aţ po několik hodin. 

      -     Stacionární fáze (c) - ustaluje se rovnováha mezi buňkovým růstem, dělením  

a smrtí buňky, počet buněk se ustálí. Táto fáze je nejdelší. 

- Odumíraní buněk (d) - (konečná stacionární fáze) – v průběhu této fáze dochází 

k redukci počtu buněk, mrtvé bakterie jsou v převaze nad ţivými, vyčerpaní 

ţivin.     

-                                                                         
            počet bakterií                      

                           

                                                    a           b            c            d   

                                                                                                                                 čas              

 

                                                           Obrázek č. 2 Gausova křivka 
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2.4       Rozmnožování baktérií 
 

 Bakterie se můţou rozmnoţovat třemi různými způsoby: 

  

1. nepohlavní rozmnoţování - patří jsem dělení a pučení. Dělením se rozmnoţuje 

většina bakterií. Při tomto dělení v střední části buňky začne vyrůstat 

vychlípenina, která směřuje dovnitř buňky. Ta vytvoří přepáţku, která rozdělí 

původní buňku na dvě stejné části, takţe z původní jedné buňky vzniknou dvě 

buňky. Pučení je méně častý způsob rozmnoţování. Při tomto rozmnoţovaní 

dcérska buňka postupně dorůstá, dochází k replikaci DNA. Celková doba od 

vzniku dcérskej buňky k jejímu dalšímu rozdělení se nazývá generační doba 

buňky. Je to doba, za kterou se zdvojnásobí počet buněk. Tato doba za 

optimálních podmínek trvá zhruba 15 aţ 30minut. [4]  

                                                                                                                                       

2.   pohlavní rozmnoţování – při tomto rozmnoţovaní se buňky spojí, dochází tedy 

k konjugaci. Bakterie se přiblíţí k sobě, pomocí sex-fimrií si vymění část 

nukleoidu, následně se opět oddělí, a tím dochází k přenosu vlastností mezi 

bakteriemi.   

 

 

 

2.5     Faktory ovlivňující bakterie 

 
       Faktory, které ovlivňují činnost bakterií můţeme rozdělit na biologické, fyzikálně – 

chemické a technologické.  

         Mezi hlavní biologické faktory patří mineralogické sloţení ţivné půdy, adaptace 

kultury, koncentrace mikroorganismů a pouţití směsi kultur.  

        Mezi hlavní fyzikálně – chemické faktory patří pH prostředí, teplota, koncentrace O2 

a CO2.  

        Mezi hlavní technologické faktory patří zrnitost materiálu, poměr tuhé a kapalné fáze 

v suspenzi, způsob promíchávání suspenze.  

         Vliv sloţení prostředí je důleţitý při růstu a rozmnoţovaní baktérií. Bakterie čerpá 

ţiviny, například dusík, fosfor z prostředí, a proto je důleţitý dostatek těchto ţivin v daném 

prostředí. [4] 

 

         Optimální pH prostředí je od 7,2 -7,5. Kdyţ se pH prostředí zvýší anebo sníţí, můţe 

dojít k usmrcení nebo k pozastavení činnosti bakterie. 

 

         Optimální teplota pro činnost baktérií je 37 °C. Podle teplotního optima se v 

všeobecnosti dělí mikroorganismy na mezofilní (25 – 37 °C), psychrofilní (10 - 20°C) a 

termofilní (40 - 55°C a víc), medicínsky významné bakterie patří mezi mezofilní. Při 

změně teploty například nad 40°C se zastavuje rozmnoţování bakterií a při teplotě nad 

50°C některé druhy baktérií hynou. Existují baktérie, které přeţívají při nízkých teplotách 

jako 2 - 4°C. Některé druhy můţou vydrţet i minusové teploty. [4] 
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        Optimální koncentrace kyslíku je 2 mg.l. Při poklesu koncentrace můţou bakterie 

hynout.  

 

        Zrnitost vstupného materiálu by měla zabezpečit cestu adsorbce baktérií na povrch 

minerálu. Při velké zrnitosti se zmenšuje výtěţnost a při jemné zrnitosti vznikají kaly. [4] 

 

         

 

3       Stavba bakteriální buňky  
                    

       Základní stavbu bakteriální buňky (viz obrázek č.3) tvoří buněčný obal, cytoplazma, 

její sloţky a vnitřní struktury, které vyčnívají anebo kryjí buněčný povrch.  
                                                                                              

                   

 

                          

                        Obrázek č.3  Základní stavba bakteriální buňky  [9] 

 

                                                                                

 1– pouzdro   2 – buněčná stěna  3 – cytoplazmatická membrána  4 – cytoplazma  

5 – ribozomy  6 – plazmid  7 – nukleoid  8 – bičík                                                              

 

 

 

 

3.1     Buněčný obal 

 

 Většina bakteriálních buněk má buněčný obal sloţený z buněčné stěny  

a cytoplazmatické membrány. 

 

           Buněčnou stěnu má většina baktérií, která buňce poskytuje ochranu a schopnost 

udrţovat stálý tvar. Buněčná stěna úplně chybí jen u některých mikroorganismů, například 

u mikroplazmatů. Základní stavební sloţkou buňkové stěny je peptidoglykán.  
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Jde o sloučeninu sestávajicí z aminokyselin a látek charakteru cukrů. Buněčná stěna je 

různá u gram - pozitivních a gram - negativních baktérií: 

                                                                                                                                                               

-  gram – pozitivní bakterie mají jednoduší, silnější buněčnou stěnu, která  obsahuje 

tučnou a pevnou vrstvu peptidoglykánu a kyseliny teichoovové.  

 

 - gram – negativní bakterie mají buněčnou stěnu tenčí s malým mnoţstvím   

peptidoglykánu a bez kyseliny teichoovové 

 

          Cytoplazmatická membrána je skutečná bariéra mezi vnějším a vnitřním prostředím 

bakteriální buňky. Je selektivně permeabilní teda polopropustná. Základní energetický 

systém je umístěný v cytoplazmatické membráně a proto je velmi důleţitá pro buněčný 

metabolismus. [1] 

 

         Buněčný metabolismus je neustála výměna látek a energie. Je to jedna 

z nejdůleţitějších vlastností buňky.  

 

 

 

 

3.2     Cytoplazmatické složky 
                      

                     Vnitřní prostor buňky vyplňuje cytoplazma. V ní se nachází genetický materiál 

a ribozomy.   

                       

                     Cytoplazma tvoří prostředí pro ţivot a metabolickou aktivitu buněčných organel. Je 

to dynamický útvar, v kterém neustále probíhá výměna látek a energie.  

                      

                      Genetický materiál je tvořený jednou molekulou deoxyribonukleové kyseliny 

(DNK), která je vlastně bakteriálním jádrem, či bakteriálním chromozómem. U některých 

baktérií je malá část DNK umístěná mimo chromozóm jako molekuly nazývané plazmidy, 

které často nesou různé geny. Buněčné jádro je vlastně řídícím, koordinačním 

a reprodukčním centrem buněk. Je to základní buněčná organela. Jádro můţe mít na svém 

povrchu jádrovou membránu, která odděluje jádro od cytoplazmy.  

      

              Ribozómy jsou sloţité struktury obsahujíce několik molekul ribonukleové 

kyseliny (RNK) a mnoho proteinů. V ribozómech probíhá syntéza proteino - bílkovin. 

 

              V cytoplazmě se můţou nacházet i jiné struktury jako plazmidy. Obsahuje je 

velká část baktérií. Jsou to samostatné molekuly DNA s velmi malou molekulovou 

hmotností. Jsou mimojádrové. Dále se tu můţou nacházet lyzozómy a mezozómy. 

Lyzozómy jsou váčky s enzymy, které umoţňují zánik buňky a zároveň se účastí na 

vnitrobuněčném trávení a mezozómy, které jsou tvořené váčkami s enzymy. V buňce se téţ 

můţou nacházet i vakuoly, ale ty jsou typické jen pro rostlinnou buňku. Jsou vyplněné 

buněčnou šťávou, podmiňují vnitřní tlak buněk a jsou zásobárnou rozličných látek.   
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3.3    Pouzdro, bičíky, fimbrie   

        

          Pouzdro pokrývá povrch mnohých bakteriálních buněk včetně patogenních druhů. 

       

   Bičíky jsou přítomné u mnohých baktérií a umoţňují jim pohyb. Některé bakterie 

mají více bičíků rozloţených po povrchu těla, anebo jeden bičík na jednom póle, několik 

bičíků na jednom póle, jeden anebo více na obou pólech.  

 

          Fimbrie jsou proteinové vlákna na celém povrchu gram - negativních bakterií. 

Nejsou to pohybové orgány, ale mají význam pro patogenitu bakterií. Umoţňují výměnu 

genetického materiálu mezi baktériemi. [1] 

 

 

                                                                                                                                               

 

3.4     Bakteriální spóry 
 

 Některé bakteriální rody jsou schopné tvořit spóry. Tyto spóry jsou uloţené uvnitř 

bakteriální buňky a můţou se téţ nazývat endospóry. Bakteriální spóry je moţno 

charakterizovat jako stádium ţivotního cyklu mikroorganismu, do kterého se dostává, kdyţ 

se zhoršují ţivotní podmínky pro vegetativní formu. Látková výměna je omezená na 

minimum, enzymatické pochody jsou zastavené. Uvnitř kaţdé buňky se vytvoří jedna 

vnitřní spóra, která se uvolní z mateřské buňky po jejím zničení. Obsahuje všechny 

základní buněčné sloţky potřebné pro vytvoření vegetativní formy v případě příznivých 

nutričních podmínek. Bakteriální spóra je velmi odolná vůči vyschnutí, vysokým teplotám, 

chemickým látkám. Ve formě spór můţou mikroby přeţívat i století. [1] 

 

 

 

 

3.5     Chemické složení buňky 

 

 Buňku tvoří voda a sušina. Největší zastoupení připadá na vodu a soli. Voda tvoří 

60-90% a organické látky tvoří 10-40% celkové hmotnosti buňky. [4] 

      

 Voda v buňkách podmiňuje biologickou aktivitu bílkovin a nukleových kyselin a má 

význam i jako rozpouštědlo. Voda má zároveň velkou tepelnou kapacitu, proto je i 

důleţitým faktorem tepelného hospodaření buněk. Obsah vody v buňkách není stejný. 

Závisí od věku buněk, od orgánu a od prostředí. 

 

 Anorganické soli, například dusičnany, chloridy, podmiňují fyzikální a chemické 

vlastnosti buněk a tím i látkovou přeměnu. Soli můţou být i zdrojem volných iontů. 

 

 Kostrou všech organických sloučenin je atom uhlíku. Významné jsou i atomy 

vodíku, kyslíku a dusíku. Buňky obsahují rozličné organické sloučeniny. Zásadní význam 

mají cukry, tuky, bílkoviny a nukleové kyseliny.  
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  Základní jednotkou sacharidů jsou jednoduché monosacharidy – glukóza a fruktóza. 

V ţivé buňce jsou i sloţité disacharidy – sacharóza, maltóza a laktóza. Jejich chemickým 

slučováním vznikají polysacharidy – škrob, celulóza, glykogen a chitin.  

      

  Tuky - lipidy se povaţují za nejhospodárnější zdroj energie. Tuky se podílejí na 

stavbě biomembrán a významně ovlivňují příjem a výdej látek do buňky a z buňky. 

      

   Bílkoviny - proteiny jsou makromolekulární sloučeniny, jejichţ základní stavební 

jednotkou jsou aminokyseliny. Podle tvaru bílkovinných molekul se dělí na vláknité,  

ty vykonávají mechanickou funkci a kulovité, které mají význam v buňkovém 

metabolizmu.  

                                                                                                                                        

Nukleové kyseliny jsou makromolekulární látky, které vznikají spojením menších 

molekul nukleotidů. Kaţdý nukleotid je sloţený z dusíkaté organické báze pětiuhlíkového 

cukru (pentózy) a kyseliny fosforečné. Nukleové kyseliny odpovídají za organizaci 

a rozmnoţování buňky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

4          MIKROORGANISMY A LIDSKÝ ORGANISMUS 

 

              Mikroorganismy kromě toho, ţe se nacházejí ve vodě, půdě, vzduchu se rovněţ 

velmi snadno mohou dostat do lidského organismu a působit na něj svými patogenními 

schopnostmi a tak způsobovat různé závaţné infekční onemocnění.    

 

 

 

 

4.1   Mikroorganismy můžeme rozdělit podle jejich působení na lidský       

organismus na: 
 

1. Komenzálové mikroorganismy - jsou to mikroorganismy, které působí na 

povrchu lidského těla například kůţe, sliznice. Nemají nepříznivý vliv. 

                   

2. Patogenní mikroorganismy - jsou mikroorganismy, které poškozují lidského 

hostitele buď produkcí toxických látek a nebo přímo. Patogenita je schopnost 

mikroorganismů způsobovat ochrnutí. 

   

3. Potenciální patogenní mikroorganismy - jsou mikroorganismy, které ve svém 

normálním prostředí nezpůsobují poškození buněk, jen v případě zanesení na 

jiné místo a nebo v případě sníţení obranyschopnosti hostitele můţou vyvolávat 

infekce. [1]                                               
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4.2       Vztah hostitele a mikroorganismu 

    

            Patogenní schopnost jednotlivých druhů mikroorganismů se liší. Je ovlivněná  

vlastnostmi daného mikrobu a téţ zdravotním stavem lidského hostitele. Obranné 

mechanismy a přirozená imunita zabraňují vstupu a šíření mikroorganismů v hostitelovi.  

 

            Primární obranné mechanismy můţou být oslabené různými způsoby, např. 

přímým poškozením, chemickým a fyzikálním poškozením, poraněním, systémovým 

onemocněním, léky a nebo toxiny apod.  Kdyţ je porušená normální obrana, člověk ztrácí 

schopnost bojovat proti infekci vyvolané patogenními mikroorganismů. [1] 

 

                                                                 

 

 

4.3       Třídy patogenních mikroorganismů 

  

            Patogenní mikroorganismy mají různé velikosti a biologické vlastnosti. Některé 

jsou schopné získávat ţivné látky z neţivého prostředí a pěstovat je na umělých půdách. 

Ostatní nejsou schopné růst mimo ţivého hostitele, jsou vnitrobuněčnými parazity a patří 

sem:  

         

        -     virusy 

        -     bakterie 

        -     fungi (houby, plísně , kvasinky) 

        -     parazity (měňavky, červy)                                                                                       

 

 

 

5      PATOGENNÍ DRUHY BAKTERIÍ  

 

         Patogenní druhy baktérií jsou také druhy, které napadají lidskou mikroflóru 

a způsobují různé onemocnění. Já jsem si konkrétně vybrala trávící mikroflóru a některé 

druhy, které pokládám za velmi často se vyskytující, velmi nebezpečné a velmi často 

napadající tento typ mikroflóry.    

 

 

 

 

5.1    Salmonella enterica 

          

        Tuto bakterii objevil v roce 1885 doktor Theobald Smith v Ústavě veterinární 

mikrobiologie  D.E.Salmona. 

 

         Salmonely rozdělujeme na dva existující druhy, a to primární antropopatogenní 

salmonely a primární zoopatogenní salmonely. Všechny salmonely běţně významné pro 

člověka patří do prvního druhu Salmonella enterica.  
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V humánní klinické mikrobiologii jsou ty sérovary, ktoré jsou přimárne patogenní pro 

člověka příčinou závaţných onemocnění člověka – tyfusu a paratyfusu. Avšak pojem 

salmonelóza by měl zůstat vyhrazený pro závaţné onemocnění způsobené primárními 

zoopatogenními kmeny salmonel. Tyto kmeny nakazí člověka spíše náhodně. 

Zoopatogenní kmeny často mají své typické zvířecí hostitele. [3] 

                                   

 

 

 

                                        
                                   
                                              Obrázek č.4 Salmonella enterica   [12]                                                          
         

        Do skupiny primárně antropopatogenních salmonel patří salmonely které patří k 

sérovarům Typhi, Paratyphi A, Paratyphi B a Paratyphi C. Jde o velmi závaţné původce 

břišního tyfu, resp. paratyfu. 

 

  Morfologicky se neliší od ostatních, mají vysokou odolnost vůči vnějším vlivům. Při 

cíleném vyšetření na salmonely je dovolené pouţívat suchý tampón bez transportního 

média, ne však při běţném vyšetření stolice, kde moţno očekávat i přítomnost méně 

odolných bakterií. 

 

  Při teplotě okolo 60°C  tyto bakterie hynou. Je však důleţité si uvědomit, ţe teplota 

uprostřed potraviny je většinou mnohokrát niţší neţ teplota povrchová, či dokonce teplota 

vody, v které se potravina vaří. [3] 

                                                                                                                                                                                                       

        Do organismu se dostávají střevem, ale na rozdíl od zoopatogenních salmonel nejsou 

střevní příznaky velmi výrazné. Po inkubační době, která trvá 10 aţ 14dní, se objeví 

vysoké teploty a bolesti hlavy. Teplota trvá 1 aţ 2 týdny a bývá provázena růţovými 

skvrnami na kůţi. Mohou být zachyceny i v moči.  

 

 Tyfové salmonely nacházejí útočiště ve ţlučníku a ţlučových cestách, coţ vede 

k dlouhodobému, dokonce aţ k celoţivotnímu přenášení tyfusu. Infikovaná ţluč přenáší 

salmonely do střeva znovu. Kromě ţlučníku se mohou tyto salmonely dostat i do jater, 

sleziny, ledvin a kostní dřeně.  

 

Laboratorní důkaz se provádí v období bakteriemi. Salmonelu Typhi je moţné 

vypěstovat z krve a z moči, dokonce i z kostní dřeně. Stolice nemusí být pozitivní, proto je 

důleţitý i nepřímý důkaz. Pouţívá se aglutinační test Widalova reakce s různými tělovými  
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i bičíkatými antigeny. Za pozitivní je povaţovaný tehdy, kdy sérum reaguje i kdyţ je 

několikrát zředěné a dojde k pozitivní reakci jak s tělovými, tak i s bičíkatými antigeny. 

Widalova reakce je stále oblíbená, i kdyţ nedostatečně spolehlivá. 

 

      Břišní tyfus je typickou infekcí pro oblasti se zhoršenou hygienickou úrovní, nejčastěji 

související s kontaminací vodních zdrojů. U nás se tyfus nešíří. Přeţívají však staří 

bacilonosiči, a to způsobuje přenášení tyfu z rozvojových zemí. Bacilonosiči se musí 

podřídit zvláštnímu epidemiologickému reţimu. Existuje známý případ ,,tyfové Mary“, 

oblíbené kuchařky, která začátkem 20. století nakazila v USA mnoho amerických 

domácností tyfusem, protoţe si po pouţití toalety neumývala ruky, a tak lehce mohlo dojít 

k nákaze. Konkrétně šlo o to, ţe míchala rukama bramborový salát po pouţití toalety. Je to 

velmi dobrý příklad toho jak se tato choroba můţe rychle rozšířit a jak lehce se můţeme 

nakazit.  

 

Léčit se můţeme antibioticky – obvykle je účinná celá řada antibiotik jako Ampicilín 

Kotrimoxazol. Bacilonosiče je někdy potřeba sanovat chirurgicky - cholecystektomií. 

            

      Primární zoopatogenní salmonely jsou u nás nejběţnějším původcem bakteriálních 

střevních nákaz. Morfologicky se neliší od antropopatogenních salmonel. [3] 

 

                             

                                              
                                   Obrázek č.5  Salmonella způsobující břišní tyfus [11] 

                

 

                                                                                                                                                               

      U většiny případů jde o klasickou střevní infekci. Inkubační doba je 12 hodin aţ 5 dní, 

nejčastější 24 aţ 48 hodin. Charakteristické jsou průjmy s velkou frekvencí stolic bez 

přítomnosti krve v stolici. Někdy se objeví i zvracení, ale vţdy je přítomná horečka. U 

malých dětí a téţ u starších a oslabených osob hrozí salmonelová sepse, která bývá 

smrtelná. Z dalších moţných komplikací je důleţité vzpomenout metastatickou infekci 

kloubových protéz a jiných zranitelných míst, či dokonce meningitídu. K infekci je nutná 

poměrně vysoká dávka baktérií – uvádí se 100 000 aţ 100 000 000 bakterií, podle stavu 

makroorganismu. O významu infekční dávky svědčí zkušenosti praktických epidemiologů, 

kteří se zabývají epidemiologickými výskyty ve školách a závodních jídelnách. Tam, kde 

je v kuchyni čisto a k epidemickému výskytu dojde nešťastnou náhodou, převaţují 

bezpříznakový nosiči. Ale naopak tam, kde je nepořádek a salmonely mají moţnost se 

mnoţit, bývá mnohem větší procento klinicky se projevujících případů. [3] 
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      K infekci dochází tak, ţe bakterie se váţí na sliznice střeva, které následně degenerují, 

a tak pronikají do buněk, v kterých se mnoţí. Na rozdíl od rodu shigela a některých 

escherichií se však nemnoţí v cytoplazmě, zůstávají jen ve vakuolách.  

 

      Při diagnostice se salmonely často prozradí  laktozně - negativními  koloniemi na 

Endově agaru. Jsou to bledé kolonie s černým středem na půdách. Kdyţ se k výsledkům 

kultivace přidruţí typická biochemie, vţdy nám to dá jistou odpověď, zda se jedná 

o salmonelózu.  

 

Jde o typickou fekálně - orální infekci, přičemţ přenos je vţdy prostřednictvím 

potraviny. Přenos z člověka na člověka je vzácný. Zdrojem infekce bývá drůbeţ, nejčastěji 

vodní, přičemţ drůbeţ se zase nakazí od volně létajícího ptactva, především holubů. Lidé 

se nakazí spíše konzumací vajec neţ masem z těchto zvířat. Ukázalo se, ţe nákaza můţe 

být způsobená i z plazmy. Svědčí o tom případ z roku 2001, kde ochořeli v Novém Městě 

na Moravě tři novorozenci, dvě rodičky a jedna zdravotní sestra, přičemţ zdrojem infekce 

byla vodní ţelva, chovaná jednou z rodiček. [3] 

 

              Při léčbě se nedoporučuje antibiotická terapie. Můţe sice zkrátit dobu klinických 

příznaků, ale zároveň prodlouţí dobu vylučování salmonel. Vylučování salmonel trvá 

několik týdnů, někdy i měsíců.  

         Protoţe nakaţená osoba je pochopitelně omezená, nesmí se koupat na veřejných 

koupalištích, nesmí pro jiné připravovat jídlo, je logická snaha zbavit se salmonel co 

nejrychleji. Pomoci můţe podávání potravin obsahujících sloţky střevní mikroflóry - 

probiotickou, substrátovou - která se můţe přemnoţovat - probiotická, popřípadě 

kombinace obou - symbiotická. Pouţívají se například bílé jogurty. Při prevenci je důleţitý 

význam běţných hygienických pravidel. Hlavně je třeba dbát na dostatečnou vysokou 

teplotu při přípravě potravin, nebo na dostatečně nízké teploty při jejich uchovávání. [3] 

 

 

      Epidemiologická situace na Slovensku za poslední 3 roky je následující:   

 

               V roku 2005 bylo zaznamenané onemocnění na paratyfus u 26 ročního muţe z okresu 

Bratislava III po návratu z měsíčního pobytu v Indii. Byla u něj izolovaná Salmonella 

paratyphi A.                                    

 

       V roku 2005 zemřeli na Slovensku:  

                      - 5 bacilonosičů břišního tyfů: 1 muţ a 2 ţeny 

                      - 1 bacilonosička paratyfů B  

Všichni byli ve věkové skupině 65+. 

  

       V roku 2005 bylo ze všech krajů SR hlášených 12 050 onemocnění na salmonelózu, 

coţ je oproti roku 2004 pokles o 4,9%. Onemocnění byly hlášené z kaţdého kraje 

s nejvyšší chudobou v Trenčínském kraji - 309,45 případů a nejniţší v Bratislavském kraji 

-165,02 případů (viz graf č.1). [6] 
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            Graf č.1 Výskyt salmonelóz na Slovensku od roku 1985 - 2005 
                                                       

 

 

Nejvyšší věková onemocnění (viz graf č.2) byla zaznamenána ve věkové skupině 0 ročních 

dětí - 1253,48 případů a v skupině 1 - 4 ročních dětí -1208,54 případů, nejniţší v skupině 

55 - 64 ročních -124,82 případů. Onemocnělo 5795 muţů - 48,1% a 6255 ţen - 51,9%. [6] 

 

 

 
                Graf č.2 Věková onemocnění na salmonelózu na Slovensku v roku 2005                                                                                                                                          
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      Onemocnění se vyskytovali po dobu celého roka s maximem v listopadu, kdy 

onemocnělo 1720 osob, t.j. 14,3%. Onemocnění se vyskytovaly jako jednotlivé případy a 

nebo jako rodinné výskyty s počtem onemocněných od 2-9 případů, kterých bolo 698 

a onemocnělo v nich 2086 osob. Bolo zaznamenaných 46 epidemií, v nich onemocnělo 

1363 osob. [6] 

 

       V roce 2006 byly zaznamenány 3 onemocnění na břišní tyfus, a to v okresech: 

- Dunajská Streda - 2 onemocnění u dospělých osob - utečenců ze záchytného tábora 

v Rohovciach. Šlo o utečence z Číny.  

- Bratislava – onemocnění asi 40 leté ţeny neznámé totoţnosti neovládající slovenský 

jazyk. U pacientky přítomná horečka, která se v průběhu 24 hodin rozvinula. Onemocnění 

končilo úmrtím. U pacientky byla z hemokultůry opakovaně izolována Salmonella typhi. 

V systému EPIS je pro nezjištěný věk ţeny onemocnění zařazené do věkové skupiny 0 

ročních. [7] 

 

V průběhu roku 2006 bolo hlášených 8790 onemocnění, coţ je oproti roku 2005 pokles 

o 27% a oproti 5 ročnímu průměru pokles o 41%. Onemocnění byly hlášené z kaţdého 

kraje SR, přičemţ nejvyšší onemocnění byly zaznamenány v Trenčianském kraji – 181,58 

případů a nejniţší onemocnění v Bratislavském kraji – 134,08 případů (viz graf č.3). [7] 

 

 

 

                                                                                                                                

 
               Graf č. 3 Výskyt salmonelóz na Slovensku od roku 1986 – 2006 

 

 

 

     Onemocnění byly zaznamenané v kaţdé věkové skupině, přičemţ věkově specifická 

onemocnění byly nejvyšší u 0 ročních dětí – 995,30 případů a 1-4 ročních dětí - 888,49 

případů. Nejniţší onemocnění byly zaznamenány u 55- 64 ročních – 88,17 případů (viz 

graf č.4). [7] 
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                   Graf č. 4 Věková onemocnění na salmonelózu na Slovensku v roku 2006 

 

 

     Charakter výskytu byl sporadický, rodinný a epidemický. Zaznamenaných bylo 429 

malých epidemií s počtem chorých od 2 do 9 případů, ve kterých onemocnělo 1402 osob. 

Větších epidemií bylo 23 a v nich onemocnělo 457 osob od 10 do 68 onemocnění. Na 

salmonelu bylo hlášeno 1 úmrtí z okresu Myjava u 65 ročního muţe. Pacient byl přijatý 

pro těţký průběh salmonelózy na interní oddělení a následně přeloţený na ARO. Pacient 

opakovaně selhával napříč intenzívní terapii, na 13.den hospitalizace zemřel na septický 

šok při infekci na salmonelu. [7] 

 

     V roku 2007 byl zaznamenán 1 případ onemocnění na paratyfus z okresu Bardejov. Šlo 

o onemocnění s bolestmi břicha, křečemi, zvracením, průjmy a zvýšenou teplotou. Kromě 

toho byl zaznamenaný 2 případ vylučování z okresu Prešov: Salmonella paratyphi B, u 17 

letého studenta. Byla zjištěná v souvislosti s vydáním zdravotního průkazu z důvodu 

vykonávání odborné praxe na škole. [8] 

 

      V roce 2007 ubylo z evidence bacilonosičů 6 osob, a to  

- 5 nosičů břišního tyfusu : v okrese Revúca , v okrese Levoča, v okrese Prešov a v okrese    

Košice  

- 1 bacilonosič paratyfusu – v okrese Galanta.  

 

      V průběhu roku 2007 bylo hlášeno 9241 onemocnění, coţ je oproti roku 2006 vzestup 

o 5% a oproti 5 letému průměru je to pokles o 27%. Během roku bylo zaznamenaných 301 

nosičů salmonel. Onemocnění bylo hlášeno z kaţdého kraje SR, přičemţ nejvyšší 

onemocnění bylo zaznamenáno v Trenčianskem kraji – 243,73 případů a nejniţší 

onemocnění v Bratislavském kraji – 125,09 případů (viz graf č.5). [8] 
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                       Graf č. 5 Výskyt salmonelóz na Slovensku od roku 1987 - 2007 

 

                                                                                                                                   

        Onemocnění bylo zaznamenáno v kaţdé věkové skupině, přičemţ věkově specifická 

onemocnění byly nejvyšší u 0 ročních – 1025,41 případů a 1- 4 ročních dětí – 942,15 

případů. Nejniţší onemocnění byly zaznamenány u 55 – 64 ročních – 98,47 případů (viz 

graf č. 6) .Výskyt byl hlášen po dobu celého roku s maximem od června do září – 4289 

onemocnění, t.j. 46,4%. Onemocnělo 4527 muţů a 4714 ţen. [8] 

 

                      Graf č. 6 Věková chorobnost na salmonelózu na Slovensku v roku 2007 
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Charakter výskytu byl sporadický, rodinný, ale i epidemický. Zaznamenáno bylo 300 

malých epidemií s počtem nemocných od 2 - 9 případů, ve kterých onemocnělo 1133 osob. 

Větších epidemií bylo 34 a v nich onemocnělo 1031 osob (od 10 - 143 onemocnění). 

Hlášeny byly 3 úmrtí. Jedno na septikémii salmonely a dvě na enteritídu salmonely. Okres 

Nové Zámky- úmrtí 77 letého důchodce na septikémii salmonely. Pacient byl přijatý na 

interní kliniku v Nových Zámkoch pro těţkou dehydrataci při akutní enteritídu salmonely 

s kolapsovým stavem. I přes léčbu se stav pacienta zhoršoval, došlo ke krvácení do 

zaţívacího traktu a pacient zemřel. Salmonella enteritidis byla kultivačně potvrzená ze 

stolice, moče, krvi a pitevního materiálu z tenkého střeva. Okres Košice – okolí – úmrtí 1,5 

ročního dítěte s enteritídou salmonely. V klinickém obraze: kašel, spavost, ztíţené dýchání, 

opakované zvracení, 3x řidší stolice tmavozelené barvy, odmítá jíst a pít. Dítě vyšetřené a 

přijaté na kliniku v Košicích. Náhlé zhoršení klinického stavu a i přes intenzivní terapii 

dítě zemřelo. Z odběrů realizovaných při pitvě byla vykultivovaná Salmonella enteritidis. 

Okres Liptovský Mikuláš – úmrtí 79 letého muţe na enteritídu salmonely. Pacient byl 

hospitalizovaný na oddělení v Liptovském Mikuláši. V klinickém obraze byl identifikován 

průjem, bolesti na hrudi a bolesti břicha, pacient byl opakovaně resuscitovaný, došlo 

k selhání srdce. Výtěr z konečníku ukázal na Salmonellu infantis. [8]  

                                                                                                                   

 

 

 

5.2    Rod Shigella 

 

V roce 1897 japonský bakteriolog Kiyoshi Shiga objevil bakterii Shigella. Morfologie 

jsou podobné enterobakteriím, na rozdíl od většiny ostatních jsou však nepohyblivé. O 

proti vnějším vlivům jsou Shigelly velmi málo odolné. [3] 

                                   

                      

                           

 
                                                 Obrázek č.6  Shigella  [13] 
                                         

 

Biochemicky jsou Shigelly málo aktivní. Těţko se odlišují od neaktivních, či později 

aktivních kmenů Escherichia coli. Můţeme vyvodit, ţe Shigelly jsou v určitém smyslu 

,,patogenním dvojčetem“ escherichií. Na rozdíl od většiny kmenů Escherichií jsou Shigelly 

nepohyblivé a při štěpení glukózy netvoří plyn. 
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Patogenicky je Shigella na rozdíl od salmonel čistě lidským patogenem. Je původcem 

bacilární úplavice tzv. Shigelózy. Slovem úplavice se staří lékaři pokoušeli vyjádřit 

intenzitu vodnatého průjmu. Úplavice je doprovázena velkým neovladatelným nutkáním na 

stolici. Stolice často obsahuje hlen a hnis a můţe v ní byt přítomna i krev. Přítomná je i 

horečka a slabost. [3] 

 

Shigelly mají schopnost vstupovat do buněk hrubého střeva, přičemţ sa mnoţí, a tým 

poškozují buňky za vzniku vředů. U některých druhů kmenů Shigella dysenteriae se navíc 

uplatňuje tzv. shiga toxín, který má neurotoxické a cytotoxické účinky. Infekční dávka je 

mnohem niţší neţ u salmonel. Stačí asi jen 100 bakterií. Oproti salmonelóze bývá delší 

inkubační doba, a to 3 aţ 7dní. 

  

Úplavice se zřídka přenášejí pokrmem, protoţe původce nemá schopnost se 

v potravinách výrazně pomnoţit. Přenášejí se především špinavýma rukama. Kdysi byly 

časté epidemie z kontaminovaných vodních zdrojů. Díky účinné kontrole pitné vody u nás 

téměř vymizeli. I proto je dnes úplavice vzácnější chorobou neţ salmonelóza. I dnes se 

však objevují epidemie v prostředí sociálně či psychicky postiţených osob, ústavy sociální 

péče, uzavřené psychiatrické oddělení a vedle nich případy přinášené z oblastí, kde se 

úplavice vyskytují častěji. Výrazným rozdílem oproti salmonelóze je, ţe u shigelózy jde 

čistě o lidskou infekci bez zvířecích rezervoárů. [3]   

 

U všech průjmových onemocnění je samozřejmým základem doplnění tekutin. Právě 

v prvních dnech můţeme ovlivnit průběh úplavice terapií. Podáva se Endiaron, 

Kotrimoxazol nebo Fluorochinolony. [3]           

 

 

 

 

5.3    Rod Escherichia 

 

Snad nejznámějším mikrobem je Escherichia coli. Tento mikrob představuje jakousi 

vlajkovou loď celé mikrobiologie. Lidstvu je známa uţ od počátku mikrobiologie. Její 

dnešní jméno je odvozené od Theodora von Eschericha , rakouského lékaře a bakteriologa, 

který ji izoloval v roku 1885. [3] 

 

                            
                             
                                   Obrázek č.7  Escherichia coli  [14] 
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         Escherichia coli slouţí jako důleţitý modelový organismus. Byla na něj prokázaná 

bakteriální konjugace a replikace DNA, do jejího genomu byli vnesené geny pro 

nejrozmanitější látky jako je lidský inzulín a mimo něj jiné geny kódující antigeny jiných 

mikrobů, coţ vede ke vzniku rekombinantních vakcín.  

 

Kromě druhu Escherichia coli existují v rodě Escherichia i další druhy. Ty však 

člověka nenapadají a kdyţ tak jen zřídka. Mezi ně patří Escherichia vulneris a Escherichia 

hermannii, či nově napsaná Escherichia albertii. [3] 

 

Po morfologické stránce se Escherichia coli nijak neodlišuje od ostatních 

enterobakterií. Je pohyblivá, kultivovatelná na široké škále půd, přičemţ za ideálních 

podmínek dosahuje její generační doba 20 minut. Na Endově agaru vypadají jako kolonie 

purpurové barvy. Biochemicky je to průměrně aktivní enterobakterie. Štěpí glukózu 

a laktózu za tvorby plynu a neštěpí močovinu. 

 

        Patogeneticky je Escherichia coli běţnou součástí střevní mikroflóry zdravých lidí. Je 

komenzálem, částečně saprofytem a téţ symbiontem, taktéţ svým působením znemoţňuje 

průnik patogenem. Makroorganismu je prospěšná i přímo a to tím, ţe se podílí na tvorbě 

některých vitamínů, především vitamínu K. Jde o patogenního mikroba, který můţe 

způsobovat i chorobné stavy. Působí v střevě i mimo něj. Mimo střeva je Escheriachia coli 

téměř vţdy patogenní. [3] 

 

 Patogenní působení v střevě je způsobované kmeny EPEC (enteropatogenní, 

dyspeptická Escherichia coli), který disponuje faktory virulence, teda schopnosti 

mikroorganismu pronikat do těla a vyvolat chorobu. V patogeneze se obvykle uplatňuje 

přilnavost na střevní sliznici, proto se nekdy téţ pouţívá pojem EAEC (enteroadherentná 

Escherichia coli). Kmeny ETEC (enterotoxigenná Escherichia coli) nejsou přímo vázané 

na určité sérotypy. Produkují dva typy enterotoxínů – ST (tepelné stabilní) a LT (tepelné 

labilní). Enterotoxín LT je imunogenní, na rozdíl od ST, který má malou molekulární 

hmotnost. ETEC jsou nejčastější bakteriální příčinou průjmu v rozvojových krajinách. 

Projevují se nejvíc u těch, kteří se s nimi ještě nestřetli. Jsou příčinou cestovatelských 

průjmů. Kmene EIEC (enteroinvazivná Escherichia coli) disponují faktory invazivity, 

které umoţňují invazi do střeva. Infekce těmito kmeny vede k krvavým průjmům. Kmeny 

STEC jsou nejzávaţnější. Dnes se propaguje název STEC – shiga – like toxigenní 

Escherichia coli, protoţe struktura toxinu a průběh infekce jsou velmi podobné situaci 

u některých kmenů shigell. Způsobují těţké průjmy s krvácením, které bývají jen začátkem 

infekce. Zdrojem infekce je hovězí dobytek, například tepelně málo zpracované 

hamburgery. Rizikem můţe být i nízká infekční dávka. Udává se, ţe k vyvolaní infekce 

stačí jen deset baktérií. Problematická je i léčba. Antibiotická terapie vede k uvolnění 

toxinů z baktérie, takţe její pouţití se nedoporučuje. Kmeny EAggEC – enteroagregativní 

Escherichia coli jsou další skupinou. I ony se podílejí na cestovatelských průjmech. 

Některé zdroje uvádějí ještě víc skupin. Jde říct, ţe jejich klasifikace není celkem jednotná. 

[3] 

 

Působení mimo střeva je způsobované kmeny UPEC (uropatogenní Escherichia coli). 

Jsou předurčené k tomu , aby se stali příčinou močových infekcí, ale ne kaţdý kmen  
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Escherichie coli , který vyvolává močovou infekci je UPEC. Pokud malé děvčátko 

nenaučí, ţe se má po vykonaní stolice utírat zpředu dozadu, zanese si toto děvčátko lehko 

Escherichiu coli i jiné sloţky střevní flóry do močové trubice. To samé se můţe stát 

vyznavačem některých sexuálních praktik. Escherichia coli je nejčastějším původcem 

uroinfekcí.  

 

Kmeny způsobující dýchací infekce, sepse, infekce ran a další závaţné infekce včetně 

novorozeneckých meningitíd nejsou jednoznačně definované a pojmenované jako 

předcházející. Týkají se hlavně hospitalizovaných pacientů, u kterých normálně obranné 

mechanismy často selhávají a mikroby se můţou šířit po celém těle.  [3] 

 

V laktosapozitívních koloniích, které na Endové půdě často jeví typický kovový lesk, 

můţou růst i jiné enterobakterie, proto i typické kolonie z důleţitých materiálů určujeme 

biochemicky. V některých případech stačí i jednotlivý rychlý test. Zvláštním případem 

jsou nálezy Escherichie coli ze stolice novorozenců a kojenců, tehdy je nutné pokračovat 

antigenní analýzou k vyloučení EPEC. Aglutinaci, tedy shlukováním baktérií a krvinek 

v plazmě, moţno případně pouţít i při podezření na EIEC, ETEC a podobně. Klasickým 

testem v diagnostice EIEC je Serényiho test. V poslední době nabírá na významně 

diagnostika STEC, respektive nejběţnějšího sérotypu STEC – O157:H7. Tyto kmeny se 

vyznačují neschopností štěpit sorbitol, či vyuţívá Mo-Conkeyho agar, v kterém je laktóza 

nahrazená sorbitolem. Na této půdě se STEC projeví bledými koloniemi. Rychlejší a méně 

pracnou, ale draţší variantou je přímý důkaz antigenu ve vzorku metodou ELISA. [3] 

 

Epidemiologicky se mikrob přenáší fekálně a orálně. Vzhledem k tomu, ţe 

Escherichia coli je poměrně odolná je téţ moţný přenos i kontaktem. Vyskytuje se 

poměrně běţně v potravinách, proto také cestovatelé, kteří se v cizí zemi začnou ţivit 

místní stravou, jsou obvykle infikováni ,,místním“ kmenem ETEC, co se projeví 

cestovatelskými průjmy. 

 

Jako jedna z mála enterobakterií není Escherichia coli primárně rezistentní 

k Ampicilínu. I naproti tomu počet rezistentních kmenů stoupá. Lepší je účinnost 

Cefalosporinů, chráněných Penicilínů, fluorovaných Chinolonů a Ko-trimoxazolu. 

U močových infekcí se dobře uplatní i Chinolony a Nitrofurantoin. [3] 

 

 

                                     

 

5.4    Rod Vibrio 

 

Rod Vibrio zahrnuje víc neţ 60 druhů a stále přibývají další. Dvanáct z nich je 

prokázanými humáními patogeny. Klinicky významné druhy rodu Vibrio sdílejí mnoho 

charakteristik s členy čeledě Enterobacteriaceae a Pasteurellaceae.  
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Morfologicky a fyziologicky je Vibrio cholerae krátká, gramnegatívní tyčinka. 

(viz. obrázek č.8) 

 

                               
 
                                    Obrázek č. 8 Vibrio cholerae  [15] 
 

 

        Vibria jsou široko rozšířené ve vodním prostředí teplejších oblastí a můţou 

způsobovat průjmy, např. po pouţití kontaminované vody, infekci ran, uší. 

Nejvýznamnějším onemocněním způsobeným vibriami je cholera. [3] 

 

        Mezi nejvýznamnější druhy patří Vibrio cholerae, Vibrio cholerae O139, NAG Vibrio 

cholerae, Vibrio mimicus, Vibrio parahaemolyticus a Vibrio vulnificus.  

 

         Existují i další méně významné druhy vibrií, jako jsou Vibrio fluvialus, Vibrio 

furnissii, Vibrio hollisae  - průjmové onemocnění, Vibrio carchariae, Vibrio damsella –

izolované infekce kůţe, ran, uší a podobně. 

  

         Morfologicky jsou zástupci rodů Vibrio krátké, někdy přímé, většinou však zahnuté 

nesporulující gramnegativní tyčinky o průměru 0,5 – 0,8μm a délce 1,4 – 2,6μm. Obvykle 

se pohybují pomocí jednoho polárního bičíku. [3] 

 

Po fyziologické stránce všechny druhy Vibrio zkvašují glukózu a některé produkují 

plyn. Vibria jsou fakultativní anaerobní bakterie. Optimální pH pro jejich kultivace je 6,5 – 

 9.  Vibrio cholerae roste i při pH 10. V kyselém prostředí vibria rychle hynou. Vibria jsou 

velmi citlivé ke zvýšené teplotě a k dezinfekčním prostředkům. Všechny druhy rostou na 

běţných kultivačních půdách při 20°C, patogenní druhy pro člověka rostou i  při 30 – 

37°C. [3] 

 

Ve vodách můţou vibria přeţít i několik roků, a to bez ztráty schopnosti proniknout 

do těla a vyvolat onemocnění. Jsou přirozenými obyvateli slaných vod. Způsobené 

onemocnění jsou spojené s poţitím kontaminované vody nebo konzumací 

kontaminovaných plodů moře. Následkem kontaktu otevřené rány s vodou můţe dojít 

k infekci rány, případně k systémové infekci. Některá vibria jsou patogenní pro mořské 

zvířata a ryby. 

 

        Na diagnostiku se pouţívají testy pro počáteční identifikaci rodu Vibrio. Tyto testy 

jsou dva - vibriostatický test a string - test. Vibriostatický test – vibria jsou citlivé 

k vibriostatické sloučenině O/129 (2,4-diamino-6,7-dii-sopropylpteridin). Tento test se  
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pouţívá k rozlišení vibrií od aeromonád a pseudomonád. String – test je velmi jednoduchý 

test k presumptivnímu určení vibrií a k jejich rozlišení od aeromonád. Kolonie 

předpokládaného vibria se na sklíčku smíchají s 0,5% roztokem deoxycholátu sodného. 

Vibria lyzují a uvolňuje se jejich DNA. Po vytáhnutí klíčky z kapky směsi se mezi kapkou 

a klíčkou vytvoří vlákno anglicky zvané string.Aeromonády jsou v tomto testu negativní. 

[3] 

   

         Vibrio cholerae je původcem cholerových průjmů. Domovem cholery jsou oblasti 

Indie a Číny. Z Indie se cholera dostala na další kontinenty, a to do Evropy, Afriky, 

Ameriky a Austrálie. V současnosti probíhá uţ sedmá pandemie cholery. Poslední malá 

epidemie u nás byla roku 1970 na východním Slovensku a v roce 2002 byly do České 

republiky importovány dva případy cholery z Indie a Thajska. 

 

        Nejvýznamnější jsou typy O1 a O139, které vyvolávají epidemickou choleru. U 

Vibrio cholerae O1 jsou s lidským onemocněním spojené dva biotopy. El Tor a klasický 

typ. Liší se průběhem onemocnění. Biotyp El Tor vykazuje vyšší procento 

asymptomatických případů neţ biotyp klasický. El Tor lépe přeţívá v prostředí s růstem na 

krevním agaru. Biotyp El Tor homolyzuje, klasický typ nikdy . [3] 

 

         Oba tyto typy biotypy  Vibrio cholerae  se mohou vyskytovat jako subtypy Inaba, 

Ogawa nebo Hikojima. Všechny tři mají stejný antigen A. Ogawa má antigenní sloţení 

AB, Inaba AC a Hikojima, který se vyskytuje velmi vzácně, nese antigeny A, B, C. 

  

        Vibrio cholerae uţité s větším mnoţstvím vody nebo s potravou, je schopné překonat 

kyselé pH v ţaludku. K vyvolání onemocnění stačí podat 1 000 000 vibrií. Onemocnění je 

spojeno s dehydratací, coţ můţe vést i k smrti. Infekce způsobená bakterií  Vibrio cholerae 

O1můţe probíhat mírně nebo velmi výrazně. Inkubační doba onemocnění je krátká 

a pohybuje se v rozmezí několika hodin aţ 6-ti dní. Klasická cholera se projevuje jako 

prudká gastroenteritída s celkovou intoxikací organismu. Nástup onemocnění je bouřlivý, 

u postiţeného se často objeví náhlé průjmy a zvracení. Vodnatá stolice připomíná 

vzhledem a konzistencí rýţovou polívku. Vzhledem k zvracení a průjmu dochází velmi 

rychle k dehydrataci. Nemocný můţe v průběhu 12 hodin  ztratit aţ 10 litrů tekutin. Rozvoj 

šoku se projevuje křečemi v lýtkách a poklesem krevního tlaku i teploty. Tento stav můţe 

vést  v několika hodinách aţ dnech k úmrtí. Nákaza vyvolaná biotypem El Tor je mírnější. 

Úmrtnost se pohybuje v rozmezí 1 – 3%, u klasické cholery bývá aţ 50%. [3] 

                 

Rezervoárem vibrií jsou vodné roztoky, nádrţe a moře. V nepříznivých podmínkách 

přeţívají vibrie ve stavu, kdy nemůţou být kultivačně prokázané, za příznivých okolností 

se pak vracejí do své plné aktivní formy. Jsou citlivé na vyschnutí, kyselé pH, dezinfekční 

prostředky a teplotu nad 60°C. Ve stolici a ve vodě přeţívají tři týdny, na předmětech 

a potravinách několik dní a týdnů, v ledu mohou přeţít aţ 6 týdnů. Zdrojem infekce je 

nemocný člověk nebo bacilonosič. Bacilonosičství trvá asi měsíc a bacilonosičem můţe 

být i člověk bez manifestního onemocnění. [3] 

 

          K očkovaní proti choleře u osob cestujících do oblastí s jejím výskytem jsou 

k dispozici dva typy vakcín - inaktivovaná a perorálně atenuovaná. Vzhledem k nízké  
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spolehlivosti se však WHO očkování proti choleře za účinné preventivní opatření 

nepovaţuje. 

          

        Podezření na choleru je dané pobytem v epidemiologicky významných oblastech jako 

jsou tropy a subtropy, hlavně Indie, Jiţní a jihovýchodní Asie a Afrika. Vzorky stolice na 

laboratorní vyšetření musí být odebrány v akutní fázi onemocnění před podáním antibiotik.  

          

         V roce 1993 se vyskytlo první hlášení o vzplanutí epidemické cholery způsobené 

novým sérotypem Vibrio cholerae O139. Byl izolovaný z pacientů ţijících na pobřeţí 

Bengálska. Tento sérotyp a onemocnění, které vyvolává, se velmi rychle rozšířilo do 11 

zemí. Působení sérotypu O139 zůstává omezené v oblasti Bengálského zálivu. Infekce 

způsobená tímto sérotypem je klinicky nerozlišitelná od cholery způsobené Vibrio 

cholerae O1. Vibrio cholerae O139 je citlivá k tetracyklínu. Potřebným léčebným 

prostředkem však zůstává rehydratace.  [3] 

 

NAG-vibria, označované spíše jako necholerové, jsou biochemicky nerozlišitelné od 

Vibrio cholerae O1. Vyskytují se, jak ve slané mořské vodě, tak ve vodě říční. Můţou 

kontaminovat potraviny a mnoţit se v nich. Produkují celou řadu exotoxínů a některé 

i cholerový enterotoxín. Jsou původci průjmů systémových onemocnění. Tyto vibria byly 

izolované i z krve, ran, uší a moči. [3] 

 

Vibrio mimicus je jen zřídka původcem lidských průjmů. Většina kmenů bylo 

izolovaná od pacientů, u kterých se průjmy projevily jako následek konzumace mořských 

plodů. [3] 

       

         Vibrio parahaemolyticus sa vyskytuje v mořské vodě, v sedimentech a planktonu. Je 

patogenem u mořských gamátů. U člověka vyvolává dva typy onemocnění, a to průjmové 

onemocnění ( krvavé průjmy) a infekci ran. K infekcím dochází po pouţití nedostatečně 

tepelně upravených  ryb nebo plodů moře.  V Japonsku jsou s ním často kontaminované 

polosušené sardinky. [3] 

 

Vibrio vulnificus je zodpovědný za infekci ran a septikémii, ke které dochází po 

poţití syrových nebo nedostatečně tepelně upravených mořských plodů nebo po kontaktu 

otevřených ran s mořskou vodou. [3]    

 

          

 

 

5.5     Rod Staphylococcus 

     

To, čemu nyní říkáme stafylokoky, pozorovali jako první roku 1880 Louis Pasteur 

a skotský chirurg a amatérský mikrobiolog Alexander Ogston. Ten v mikroskopickém 

preparátu hnisu z nohy jednoho mladíka barevně popsal velké mnoţství nádherných shluků 

a řetízek kulatých organismů, které zřetelně a výrazně vynikaly mezi hnisavými buňkami 

a jejich pozůstatky. Lze předpokládat, ţe šlo o hnisavý proces vyvolaný rodem 

Staphylococcus aureus. [3]  

       

                                                                                                                  - 25 - 



 

                                
 
                                         Obrázek č.9 ,,zlatý stafylokok“ [16] 
 

 

 

         Stafylokoky jsou gram pozitivní koky o průměru 1 μm, uspořádané buď jednotlivě, 

v párech, v tetrádách nebo ve velmi krátkých řetízcích, ale především v nepravidelných 

tvarech hroznů. Jsou nepohyblivé a netvoří spóry. Pokud je tvoří, tak jen velmi omezeně. 

Aţ na výjimky jsou fakultativně anaerobní.  

 

         Na rodu Staphylococcus je vidět, jak se v posledních letech dobře rozvíjela 

taxonomie mikrobů. Původně se rozlišovaly dva druhy stafylokoků Staphylococcus aureus 

a Staphylococcus epidermidis. V červnu 2003 uţ existovalo 47 různých stafylokoků. 

Těchto 47 druhů se v praxi tradičně dělí na dvě hlavní skupiny podle jejich schopností 

koagulovat plazmu, na stafylokoky koagulasapozitívní a koagulasanegatívní. V taxonomii 

stafylokoků vynikal profesor Václav Hájek z Lekářské fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci. Popsal koagulasanegativní druhy Staphylococcus chromogenes, 

Staphylococcus muscae a Staphylococcus saprophyticus. Na jeho počest nazvali autoři z 

Brna jeden z tří navrhnutých druhů makrobů Macrococcus hajeki. [3] 

 

         V humánní patologii je jediný důleţitý druh koagulující plazmu, a to Staphylococcus 

aureus, ostatních šest druhů je zvířecího původu. U člověka se vyskytují jen výjimečně.  

    

   Staphylococcus aureus je nejvýznamnější druh z rodu Staphalococcus. Je nutné 

poznamenat, ţe existují dva poddruhy tohoto stafylokoka, Staphylococcus aureus subsp. 

aureus a Staphylococcus aureus subsp. anaerobius. Protoţe se ten druhý, rostoucí 

anaerobně, u člověka nenachází, budeme se dále zabývat jen prvním poddruhem, kterému 

se často říká také  ,,zlatý stafylokok“. [3] 

 

   Neexistuje snad úspěšnější lidský patogen jako Staphylococcus aureus. Přibliţně 

u jedné třetiny lidí ţije na kůţi  nebo na sliznici a nevyvolává ţádné problémy. Stačí však 

malá porucha přirozené odolnosti a uţ se projeví jako patogen. Pronikne do tkání 

a vyvolává onemocnění od banálních koţních hnisavých infekcí aţ po závaţné zápaly 

vnitřních orgánů nebo smrtelně probíhající sepse. Kromě hnisavých infekcí dokáţe vyvolat 

i otravy z potravin. [3] 

 

   Mikroskopicky není moţné odlišit Staphylococcus aureus od ostatních stafylokoků, 

i kdyţ je v jeho preparátech častěji neţ u jiných stafylokoků vidět ojedinělé gramlabilní 

koky.  
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        Stafylokoci dobře rostou na běţných půdách, v širokém rozmezí teplot 7 – 46°C a 

také  hodnot pH 4,2 - 9,3. K jejich izolaci se nejlépe hodí krvavý agar z 5% ovčích 

erytrocytů a obyčejný nebo thioglykolátový bujón. K zachycení z kontaminovaných 

vzorků je vhodné pouţít selektivní půdu, např. krvavý agar s 10% NaCl, který potlačuje 

gramnegativní flóru a stafylokoky. Na neselektivních půdách jsou kolonie Staphylococcus 

aureus za 24hodin velké 1 - 3mm, typicky nepřehledné, hladkého povrchu, rovných okrajů, 

krémové konzistence, vţdy pigmentované. Pigment bývá většinou smetanový, krémový, 

zlatoţlutý aţ oranţový. Stafylokoci patří mezi mikroby poměrně rezistentní k venkovnímu 

prostředí. Odolávají vyschnutí především v hnise, i zahřívání na teploty kolem 60°C. 

Z dezinfekčním prostředkům jsou poměrně odolné vůči fenolu a sloučeninám rtuti. 

Alkohol, zvlášť ve velkých koncentracích, je spíše konzervuje neţ ničí. [3] 

 

        Onemocnění, vyvolané zlatými stafylokoky, jsou nejčastěji hnisavé, případně 

s celkovými toxickými případy  nebo jde o otravu z potravin. K vzniku stafylokokových 

infekcí predisponují poranění jako popáleniny a pooperační rány, zvlášť po dlouho 

trvajících břišních zákrocích, cizí tělesa, implantované pomůcky, ale také stehy a virové 

infekce.   

 

        Charakteristickým  rysem stafylokokových infekcí je tvorba ohraničených zapálených 

loţisek, abscesů. Absces je dutina plná hnisu. Hnis uvnitř abscesu je tvořen rozpadajícími 

se leukocyty a bakteriemi. Stafylokokový hnis je smetanově ţlutý a nezapáchá.  

 

  Přibliţně jedna třetina lidí je bezpříznakovým nosičem Staphylococcus aureus. Zlatý 

stafylokok najdeme nejčastěji v dutině nosní. Nejběţnějšími stafylokokovými infekcemi 

jsou hnisavé onemocnění kůţe, coţ se obecně nazývá pyodermia. Ze stafylokokových 

pyodermií jde nejčastěji o impetigo, folikulitidu a furunkl. [3] 

 

   Impetigo se typicky vyskytuje u malých dětí. Jsou to vyráţky na povrchu kůţe, plné 

ţlutého hnisu. Folliculitis je hnisavá infekce vlasového míšku, která začíná v mazové ţláze 

a projevuje se jako ţlutá vyráţka se začervenalým okolím. Na okraji očního víčka 

Staphylococcus aureus vyvolává nejčastěji zápal mazových  ţláz, coţ se nazývá 

hordeolum, a zápal víčka spojený obvykle s hnisavým zánětem spojivek. Významný je 

také zápal mléčných ţláz u kojících ţen. Hnisavý zápal potní ţlázy se vyskytuje nejčastěji 

v podpaţí. U některých zdravých jedinců mají stafylokokové pyodermie sklon probíhat 

opakovaně a chronicky. Zlatý stafylokok je dále nejčastějším původcem hnisavých ran, 

i kdyţ jde o běţnou povrchovou ránu, popáleninu nebo operační rány. Sám o sobě není 

schopný v čisté ráně něco způsobit. K vzniku infekce je třeba, aby v ráně zůstalo nějaké 

cizí těleso, např. tříska, špína nebo stehy. Hnisání se latinsky nazývá supporatio. 

Infikovaná rána je pro stafylokoky často vstupní bránou, odkud se dostávají do oblasti 

mazových uzlin, kde se zapálí, a proniknou do krevního oběhu. Přítomnost baktérií v krvi 

se nazývá bakteriemie a můţe vést aţ k těţkému systémovému onemocnění, tedy k sepsi. 

Krví se můţe Staphylococcus aureus dostat aţ do vnitřních orgánů. Nebezpečná je akutní 

stafylokoková endokarditída, při které na srdcových chlopních narůstají vegetace skládající 

se ze stafylokoků obklopených mezibuněčnou hmotou. Jde tedy o zvláštní typ biofilmu, ze 

kterého se uvolňují stafylokoky, rozmnoţují se po těle a vyvolávají vznik metastatických  
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abscesů v kůţi, plicích, mozku nebo v ledvinách. Stafylokokový zápal můţe vzniknout po 

úrazu. U dětí postihuje metafýzu dlouhých kostí s růstovou chrupavkou, u dospělých spíše 

obratle. V blízkosti kloubu se komplikuje hnisavou arthritídou. Ze stafylokokových infekcí 

respiračního traktu jsou běţné akutní zápaly vedlejších nosních dutin a plic. [3] 

 

         U stafylokokových infekcí stojí na prvním místě chirurgická léčba. Ránu otevřít, hnis 

vypustit, odstranit případné cizí těleso a postarat se o pořádnou drenáţ, aby hnis mohl 

i nadále volně odtékat. Kdyţ Alexander Fleming objevil Penicilín, podle účinku na zlatého 

stafylokoka, netušil, ţe přes 90% kmenů Staphylococcus aureus je na penicilín 

rezistentních, protoţe získali plazmid kódující schopnost penicilinasu, tedy specifickou 

štípací molekulu penicilínů. Většina komunitních kmenů je u nás naštěstí stále citlivá na 

polysyntetické penicilíny, do jejichţ molekuly byla vnesena vhodná skupina, která brání 

přístupu specifické štípací molekule  beta-laktamázy k citlivému místu na beta-

laktamovom kruhu. Z těchto penicilinázorezistentných penicilínů máme k dispozici 

Oxacilín v kombinaci s Ampicilínom Cloxacilín. [3] 

 

         V zahraničí sa pouţívá místo Oxacilínu příbuzný Methicilín. Většina našich kmenů 

zůstává citlivá na Makrolidy, Linkosamidy, Kotrimoxazol, Aminoglykosidy a Chinolóny. 

[3] 

 

         K léčbě ohraničených koţních infekcí a k odstranění Staphylococcus aureus slouţí 

lokální antibiotikum, ze zcela odlišné skupiny, Mupirocín.  

 

   Nelze očekávat, ţe bude v nejbliţší době vyvinuta preventivní vakcína proti 

stafylokokovým infekcím. Stafylokoky jsou totiţ příliš úspěšně svázané s velkou částí 

lidské společnosti, aby je bylo moţné dostupnými metodami odstranit.  

 

   Základem laboratorní diagnostiky stafylokokových infekcí je přímý důkaz, a to 

serologie. Ta se vyuţívá vzácně např. u endokarditíd. Základním materiálem je tekutý hnis, 

ze které se dá udělat mikroskopický preparát. Pro důkaz stafylokoků není potřebné ţádné 

zvláštní opatření, co se týká odběru a transportu vzorků. Jsou to mikroby relativně odolné 

vůči vyschnutí a změnám teploty. Důleţité je vyvarovat se při odběru z povrchového 

loţiska kontaminace vzorku okolní mikroflórou. [3] 

 

  Mikroskopický obraz stafylokokového hnisu je typický. Jsou to grampozitivní koky 

ve shlucích a početné leukocyty. Tento nález je v mnohých situacích natolik cenný, ţe by 

měl být oznámen lékaři telefonicky. Je  potřebné mít na zřeteli, ţe samotná mikroskopie 

nemusí vţdy spolehlivě rozlišit stafylokoky od ostatních grampozitivních koků. 

Stafylokoky rostou na běţných laboratorních půdách. K jejich izolaci se nejlépe hodí 

krevní agar. K zachycení z kontaminovaných vzorků je vhodné pouţít selektivní půdu, 

např. krevní agrar s 10% NaCl. Na neselektivních půdách dorostou kolonie Staphylococcus 

aureus za 24 hodin 1 – 3 mm. Jsou typicky nepřehledné, hladkého povrhu a rovných 

okrajů, krémové konzistence. Staphylococcus aureus se určuje na základě koagulasového 

testu. Ke screeningu podezřelých kolonií se pouţívá důkaz vázáné koaguláty nebo tzv. 

clumping-faktor. Z kolonie se připraví na sklíčku hustá suspenze v kapce destilované vody, 

přidá se kapka zaječí nebo prasečí plazmy. Pokud dojde do 10 sekund k aglutinaci, 

povaţuje se test za pozitivní a kmen za Staphylococcus aureus. [3] 
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         Koagulasanegativní stafylokoky (KNS) tvoří hlavní část normální mikroflóry, kůţe 

a sliznice člověka, můţou se však uplatnit také jako oportunní patogeny. Nejdůleţitějším 

druhem KNS je Staphylococcus epidermidis, méně často se pak izolují Staphylococcus 

haemolyticuc, Staphylococcus hominis, Staphylococcus warneri. Mikroskopicky se 

jednotlivé KNS od sebe nedají odlišit. Je důleţité se ale zmínit, ţe v nátěru z kultury 

Staphylococcus epidermidis bývají všechny koky stejně modře zabarvené. Některé KNS 

rostou na běţných půdáchv poměre velkých koloniích, jiné mají kolonie dost podobné. 

Kolonie jsou vţdy pigmentované, jsou většinou bílé nebo bílošedé. Staphylococcus 

epidermidis má kolonie porcelánově bílé, Staphylococcus haemolyticus je obvykle jasně 

bílý nebo špinavě ţlutý. Krásně ţluté jsou pigmentové Staphylococcus pasteuri 

a Staphylococcus xylosus. [3] 

    

        Pravděpodobně nejčastějšími infekcemi, které vyvolávají KNS jsou infekce spojené 

s implantovanými nebo zavedenými pomůckami. Nejdůleţitější jsou infekce krevního 

řečiště, které se projevují bakteriemií. Druhou důleţitou příčinou bakteriemie je 

endokarditída. Stafylokoková infekce srdcových chlopní je poměrně vzácná, u narkomanů 

aplikující si heroin se předpokládá poškození trojcípé chlopně mikrokrystaly drogy. 

Daleko častěji jde o postihnutí umělých srdcových chlopní. KNS zodpovídají asi za třetinu 

infekcí kloubových protéz spojených se zaváděním šroubů a dalších pomůcek 

z ortopedického arzenálu. KNS jsou dále nejčastější příčinou bakteriemie u novorozenců. 

Posledním typem infekce, u kterých se uplatňuje KNS, jsou infekce močového traktu. 

Staphylococcus saprophyticus ssp. Saprophyticus je popisován u mladých, sexuálne 

aktívnich ţen, ale vyskytuje se častěji v učebnicích neţ ve skutečnosti. Ostatní KNS 

způsobují infekci močových cest nejčastěji u starších osob se zavedenými močovými 

katetry. KNS bývají poměrně odolné na běţné protistafylokokové antibiotika jako je 

Oxacilín, Erythromycín, Klindamycín, Tetracyklína a Gentamicín. Příslušníci zvýšených 

rodů grampozitivních katalasapozitivních koků jsou většinou nepatogenní komenzálové. 

[3] 

 

 

 

 

5.6     Rod Listeria  

 

         Listeria byla objevena u dobytka spolu s výraznou monocytózou. Bakterie nese 

jméno po lordovi Listerovi. První infekce člověka byla popsaná roku 1929. Pro člověka má 

význam především Listeria monocytogenes, ostatní druhy jako Listeria ivanovii, Listeria 

murrayi nemají skoro ţádný význam. [3] 

 

         Jde o krátké a rovné grampozitivní tyčinky, které jsou při nízkých teplotách 

pohyblivé.  

             

         Kultivačně je Listeria nenáročná. Je fakultativně anaerobní. Zajímavá je schopnost 

listerií ţít a mnoţit se v některých extrémních podmínkách. Dobře snášejí například vysoké 

koncentrace NaCl , ţlučové soli a nízké teploty. Dokáţí růst i v ledničce. Dlouhodobá 

kultivace při ledničkové teplotě se pro svoji selektivitu pouţívá při analýze 

kontaminovaných vzorků. [3] 
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                                                      Obrázek č. 10 Listeria  [17]                         
 

         Listerióza je onemocnění, které můţe probíhat bez příznaků. U oslabených osob, 

novorozenců, při poruchách imunity nebo AIDS můţe mít závaţné následky. 

Nejzávaţnější jsou infekce novorozenců, kde můţe jít o infekci získanou v děloze. 

U dospělých jde podle cesty přenosu nejčastěji o respirační onemocnění, případně o infekci 

ran a močové infekce. Při přímé expozici můţe být poškozené i oko.  

 

         Inkubační doba je jeden aţ čtyři týdny. Formy nákazy můţou být různé. Infekce je 

častá u různých poruch imunity. Bránou infekce je zpravidla trávící trakt. Listeria proniká 

do epitelů střeva. Infekce se potom můţe šířit z buňky na buňku, případně do krevního 

řečiště. Vhodným vzorkem můţe být podle situace hemokultura, mozkomíšný mok, 

gynekologické materiály. Potravinářští mikrobiologové analyzují potraviny, u kterých je 

podezření na kontaminaci. Kolonie jsou drobné, šedé, podobné koloniím enterokoků. [3] 

 

         Listerie najdeme u nejrůznějších zvířat, ptáků a ryb, ale také volně ve venkovním 

prostředí. V případě infekce člověka se jedná o alimentární infekci, případně 

o prefesionální expozici při práci se zvířaty. Vektorem nákazy můţou být sýry, ale také 

další nejrůznější potraviny. Často to bývají hotová jídla připravené v ledničce ke 

konzumaci.  

  

         V léčbě listeriózy se osvědčují fluorované Chinoly a Azithromycín. V obou 

případech je velkou výhodou vynikající průnik do bunky. Lékem volby  je však Ampicilín, 

jen nemá význam při kombinaci s aminoglykozidmi. Průnik do buňky je v tomto případě 

velmi zlý. [3] 

 

         Specifická prevence neexistuje. Těhotným lze doporučit, ať se  vyhýbájí rizikovým 

potravinám. Zkoušejí se různé způsoby ošetřovaní potravin, úspěšné bylo gama záření.  

 

         Listerie se jeví jako vhodný organismus k přípravě rekombinantních vakcín. Tímto 

způsobem by mohly listerie pomoct při léčbě karcinomu děloţního čípku. Existují taky 

pokusy připravit pomocí listerií vakcínu proti AIDS. [3] 
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6      Bakteriální identifikace 

      
        Pro identifikaci bakterií existuje mnoho různých způsobů pomoci různých souprav 

a zařízení. Já jsem se rozhodla blíţe popsat identifikační soupravy MIKRO-LA-TEST. 
 

 

                          
 
                               Obrázek č. 11 Identifikační souprava MIKRO-LA-TEST  [5] 

 

 

 

         Identifikační soupravy MIKRO-LA-TEST jsou nejdůleţitější součástí 

standardizovaného systému pro rychlou, spolehlivou a rutinní identifikaci 

nejvýznamnějších baktérií. Identifikační testy obsahují dehydratované substráty pro 

enzymové reakce. Jsou umístěné v jamkách stripů dělených mikrotitračních destiček. 

Přidáním definované suspenze vyšetřovaného kmene jsou substráty rehydratovány, 

v průběhu inkubace metabolizovány a vizuálně detekovány indikátory reakcí nebo 

přidaním činidel. [5] 

 

         Soupravy jsou umístěny na speciálně konstruovaných dělených mikrodestičkách s 1,2 

nebo 3-řádkovými stripy pro 8,16 resp. 24 reakcí. Toto uspořádaní umoţňuje vyuţít vţdy 

jen potřebné části destičky, odpovídající počtu vyšetřovaných kmenů. Identifikace lze 

doplnit testy, dodávanými ve formě detekčních prouţků MIKRO-LA-TEST. Jednotlivé 

reakce na mikrodestičkách jsou lehce odlišitelné pomoci víčka s potiskem jak ve fázi 

inokulace tak ve fázi odečítání. Soupravy se skladují v lednici při teplotě 2 aţ 8 °C. [5] 

 

         Výhody těchto testů jsou: 

- vysoce standardizovaný identifikační postup     

- rozšířený výběr testů umoţňuje spolehlivější diferenciaci jednotlivých taxonů 

       -  identifikační tabulka, diagnostický seznam a frekvenční matice identifikačního 

programu 

       -    doporučeny předními pracovišti 

- cenová dostupnost                                                                 
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         Obecný pracovní postup u identifikačních souprav zahrnuje tyto operace: 

- izolace čisté bakteriální kultury 

- přípravě definované bakteriální suspenze 

       -    inokulace destiček 

           -     zalití příslušných jamek parafinovým olejem  

- umístění destiček do polyetylenových sáčků 

- inkubace dle druhu soupravy 

- hodnocení výsledků testů 

- identifikace baktérií  

 

 

    Tyto soupravy obsahují identifikační mikrodestičky, polyetylénové sáčky pro 

inkubaci, víčko s potiskem, návod na pouţití a protokoly pro záznam výsledků.     

 

    Cílem identifikace je zařazení neznámého, vyšetřovaného bakteriálního kmene do 

systému. Identifikace je moţná na různých úrovních podle druhu baktérií, poţadované 

míry spolehlivosti identifikace a moţností laboratoří. [5] 

 

     Na identifikaci mikroorganizmů existují počítačové programy vyuţívající metody 

numerické identifikace, představují ve spojení s kvalitními, standardními identifikačními 

sety nejefektivnější a nejspolehlivější moţnost identifikace v rutinní mikrobiologické 

praxi. Pro tyto účely PLIVA-Lachema a.s. dodává identifikační programy. Tyto programy  

obsahují matice pro diferenciaci:  

      

     -    enterobakterií 

-    aeromonád a vibrií 

- stafylokoků a mikrokoků 

- enterokoků a streptokoků 

- gramnegativních nefermentujících tyček 

- anaerobních baktérií 

- koryneformních baktérií    
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7      Závěr 

 
    Touto prací jsem chtěla přiblíţit svět baktérií, stavbu jejich těla a procesy, které 

v nich probíhají a poukázat, jak lehce a nečekaně se můţeme i my nakazit kterýmkoliv 

druhem bakterie a způsobit si tak velmi váţné onemocnění a infekci. Uvědomila jsem si, 

jaká je hygiena a správné upravovaní potravin důleţité, protoţe právě to je hlavním 

zdrojem různých typů nákaz. Jsem velmi ráda, ţe léčba nemocí na tyto druhy baktérií je 

tak dostupní, ţe nám můţe v nejlepším případe zachránit ţivot, a to nejen náš, ale i 

kteréhokoliv člene naší rodiny, či přítele. V práci jsem také porovnala výskyt salmonely na 

Slovensku za poslední tři roky, z kterých vyplývá, ţe se salmonela šíří i u nás a za poslední 

rok se vyskytla ve více neţ 9000 případech . I kdyţ jsou bakterie tak malé, ţe  je moţné 

pozorovat jenom pomocí mikroskopů, dokáţou skutečně mnoho, dokáţou dokonce zabít 

člověka. 
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