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•• GG-- fakultativnfakultativněě anaerobnanaerobníí tytyččee
•• RozRozšíšířřeny v celeny v celéém ekosystm ekosystéémumu

–– NejNejččastastěěji GIT zvji GIT zvíířřat i at i ččlovlověěkaka
–– VodaVoda
–– PPůůdada
–– RostlinyRostliny
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•• Velmi pohyblivVelmi pohyblivéé
–– peritricheperitricheáálnlněě bibiččííky ky 

•• (krom(kroměě klebsisel, shigel a yersinia pestis)klebsisel, shigel a yersinia pestis)

•• NNěěkdy pouzdra kdy pouzdra 
–– (klebsiely, enterobacter, E.coli)(klebsiely, enterobacter, E.coli)

•• ZaoblenZaoblenéé koncekonce
•• RozmRozměěry 2ry 2--3 x 0.6 um3 x 0.6 um
•• Fimbrie pro adhezi i konjugaciFimbrie pro adhezi i konjugaci
•• Druhy oddDruhy odděěleny biochemicky i genetickyleny biochemicky i geneticky
•• Celkem 28  rodCelkem 28  rodůů

Enterobakterie

4

•• KultivujKultivujíí se velmi snadnose velmi snadno
•• RespiraRespiraččnníí i fermentai fermentaččnníí metabolismusmetabolismus
•• Sacharidy fermentujSacharidy fermentujíí na kyselna kyseléé metabolitymetabolity
•• Jsou Kat+, OxidJsou Kat+, Oxid--
•• ŠŠttěěpenpeníí AMK ,HAMK ,H22S, ureS, ureáázuzu
•• ProdukujProdukujíí plynplyn
•• ZZáákladnkladníí vyvyššetetřřeneníí pestrpestráá řřada: ada: 

–– Ind,Lak, Sach, Malt, Gluk, Ure, Citr, HInd,Lak, Sach, Malt, Gluk, Ure, Citr, H22S, Pohyb, S, Pohyb, 
redukce nitr.redukce nitr.
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•• Antigeny: Antigeny: 
–– LPS (endotoxin) LPS (endotoxin) 

•• Lipid ALipid A

–– Ag O Ag O –– polysacharid polysacharid 
•• RRodovodováá serotypizace serotypizace –– významnvýznamnáá diagnostickydiagnosticky

–– Ag Ag ViVi -- u u salmonelsalmonel (mikropouzdro)(mikropouzdro)
–– KapsulKapsuláárnrníí K Ag pK Ag přřes O Ag es O Ag 

•• ChrChráánníí ppřřed ed úúččinkem protilinkem protiláátek !!!tek !!!

–– Ag biAg biččííkkůů –– H AgH Ag
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•• PATOGENITA: PATOGENITA: 
–– Endotoxin Endotoxin –– mmííra jeho ra jeho úúččinku inku ččasto urasto urččuje virulenciuje virulenci
–– Fimbrie Fimbrie –– významnvýznamnéé v adheziv adhezi
–– CytotoxinyCytotoxiny a enterotoxiny a enterotoxiny –– produkujprodukujíí jen njen něěkterkteréé rodyrody
–– Faktory pro prFaktory pro průůnik pnik přřes M bues M buňňky GIT a nky GIT a nááslednsledněě

intracelulintraceluláárnrníí žživot (yersinie, salmonely)ivot (yersinie, salmonely)
–– Shigely nepronikajShigely nepronikajíí výskyt výskyt jen v epitelujen v epitelu
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•• OnemocnOnemocněěnníí
–– VVěěttššinou epidemickinou epidemickéé
–– PPřřenos fekenos fekáálnlněě--ororáálnlníí cestoucestou
–– U U Yersinia pestisYersinia pestis rezervorezervoáárem zvrem zvíířřee
–– PrimPrimáárnrníí patogeny: patogeny: 

•• BBřřiiššnníí tyfus tyfus –– Salmonella typhiSalmonella typhi
•• BacilBaciláárnrníí úúplavice plavice –– Shigella dysenteriaeShigella dysenteriae
•• DýmDýměějový mor jový mor –– Yersinia pestisYersinia pestis
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•• OportunnOportunníí patogenypatogeny
–– V GIT pV GIT přři porui porušše rovnove rovnovááhyhy
–– Jinak spJinak spíšíš infekce moinfekce moččovovéého traktuho traktu

•• E.coli, Proteus, Klebsiella, EnterobacterE.coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter

–– SepseSepse
•• E.coli, Proteus, Klebsiella, Serratia, E.coli, Proteus, Klebsiella, Serratia, 

–– Meningitidy Meningitidy 
•• E.coli, KlebsiellaE.coli, Klebsiella
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•• DG: DG: 
–– HlavnHlavněě ppřříímý kultivamý kultivaččnníí nnáález se selektivnlez se selektivníími, mi, 

diagnostickými a specidiagnostickými a speciáálnlníími pmi půůdamidami
–– PrPrůůkaz toxinkaz toxinůů a antigena antigenůů zpzpěětnou aglutinactnou aglutinacíí
–– NepNepřříímý smý séérologický prrologický průůkaz u systkaz u systéémových mových 

infekcinfekcíí (salmonely, yersinie) (salmonely, yersinie) 
•• TERAPIE: TERAPIE: 

–– ATB, u ATB, u řřady prady průůjmjmůů nemusnemusíí být !!! být !!! 
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