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Morfologie Gram
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Růst krevní agar
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Růst živný agar - fluorescein
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Růst živný agar - pyocyanin

6

Růst živný agar - pyorubin
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•• Gram negativnGram negativníí tytyččinkyinky
•• VelkVelkáá skupina bakteriskupina bakteriíí, do kter, do kteréé se dse dřřííve ve řřadily adily 

vvššechny nikam nezaechny nikam nezařřaditelnaditelnéé gram neg. Tygram neg. Tyččinkyinky
•• Postupem Postupem ččasu se z nasu se z níí „„ododššttěěpilapila““ celceláá řřada ada 

rodrodůů
–– BurkholderiaBurkholderia
–– StenotrophomonasStenotrophomonas

•• Významnými pVýznamnými půůvodci nosokomivodci nosokomiáálnlníích nch náákaz !!!kaz !!!

Pseudomonády
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•• Gram negativnGram negativníí aerobnaerobníí tytyččinkainka
•• PohyblivPohyblivéé polpoláárnrníí bibiččííkyky
•• RespiraRespiraččnníí metabolismusmetabolismus
•• NefermentujNefermentujííccíí
•• Kat+, Oxid+ Kat+, Oxid+ 
•• BBěžěžnnáá v prostv prostřřededíí, kolonizuje sliznice , kolonizuje sliznice 

respirarespiraččnníího a moho a moččovovéého traktuho traktu
•• OportunnOportunníí patogen patogen 

–– PPůůvodce nosokomivodce nosokomiáálnlníích nch náákazkaz
–– Kontaminuje ventilKontaminuje ventiláátorytory

Pseudomonas aeruginosa
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•• KultivaKultivaččnněě nennenáároroččnnáá
•• KovovKovověě lesklleskléé kolonie Skolonie S--R fR fáázeze
•• Produkuje pigment Produkuje pigment 

–– Pyocyanin (modrozelený)Pyocyanin (modrozelený)
–– Fluorescein (Fluorescein (žžlutozelený)lutozelený)
–– ÚÚplnplnáá hemolýza na KAhemolýza na KA

•• NNěěkdy vkdy vůůnněě –– jahody, jasmjahody, jasmíín, lipový kvn, lipový kvěětt

Pseudomonas aeruginosa
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•• PATOGENITAPATOGENITA
–– PolysacharidovPolysacharidovéé pouzdro uplatpouzdro uplatňňuje se puje se přři i 

infekci pacientinfekci pacientůů s CFs CF
–– Lipopolysacharid Lipopolysacharid -- typizatypizaččnníí AgAg
–– ProteolytickProteolytickéé enzymy enzymy –– popošškozenkozeníí intersticiaintersticia
–– 2 hemolysiny 2 hemolysiny –– fosfolipfosfolipááza C za C 
–– Pyocyanin Pyocyanin snisnižžuje pohyb uje pohyb řřasinekasinek
–– TermostabilnTermostabilníí exotoxin exotoxin –– letletáálnlníí
–– Cytotoxin Cytotoxin –– niniččíí membrmembráányny

Pseudomonas aeruginosa

11

•• OportunnOportunníí patogen ppatogen přři imunosupresi a CFi imunosupresi a CF
•• IMUNITA: Ig (IMUNITA: Ig (opsonizaceopsonizace))
•• TERAPIE: TERAPIE: 
•• Velmi snadno vytvVelmi snadno vytváářříí rezistenci k rezistenci k řřadaděě ATB !!!ATB !!!

–– Polymyxin BPolymyxin B
–– KolistinKolistin

•• PREVENCE: PREVENCE: 
–– vakcvakcííny s typizany s typizaččnníími Agmi Ag

•• DG: DG: 
–– kultivakultivaččnníí pigmentpigment
–– BiochemickBiochemickéé testy (testy (NefermtestNefermtest, , ApiApi))

Pseudomonas aeruginosa
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•• DDřřííve ve Pseudomonas cepaciaPseudomonas cepacia
•• PPůůvodnvodněě ppůůvodce hniloby cibulevodce hniloby cibule
•• OportunnOportunníí patogenpatogen

–– Velmi dobVelmi dobřře se adaptuje na proste se adaptuje na prostřřededíí plic pacientplic pacientůů s s 
cystickou fibrcystickou fibróózouzou

–– ZpZpůůsobuje pneumonie a sepsesobuje pneumonie a sepse
•• Je velmi rezistentnJe velmi rezistentníí k ATB a dezinfekk ATB a dezinfekččnníím m 

prostprostřředkedkůůmm
–– DokDokáážže poue použžíít penicilin jako rt penicilin jako růůstový substrstový substráátt

Burkholderia cepacia
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•• DDřřííve ve Pseudomonas maltophiliaPseudomonas maltophilia
•• OportunnOportunníí patogenpatogen

–– ZpZpůůsobuje sobuje šširokirokéé spektrum infekcspektrum infekcíí
•• Je velmi rezistentnJe velmi rezistentníí k ATBk ATB
•• Snadno Snadno adherujeadheruje na povrchy a vytvna povrchy a vytváářříí biofilmbiofilm

Stenotrophomonas maltophilia


