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•• OnemocnOnemocněěnníí neumoneumožňžňuje odhad puje odhad půůvodce vodce 
pro podobnostpro podobnost
– Infekce většinou smíšené (Veillonova flóra)
– Způsobuje hnisavé komplikace např. 

chirurgických výkonů
– Často ještě s fakultativně anaerobními 

bakteriemi (zejména E. coli)

Anaerobní infekce
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•• MateriMateriáál je nutnl je nutnéé zaszasíílat rychle anaerobnlat rychle anaerobněě
–– (st(střřííkakaččka + ka + ššpunt, zkumavka spunt, zkumavka s COCO22))

•• Pro infekci je nutný malý oxidoredukPro infekci je nutný malý oxidoredukččnníí
potencipotenciáál tkl tkáánněě
–– (poran(poraněěnníí, operace, n, operace, náádor)dor)

•• VVžždy endogenndy endogenníí ze sliznicze sliznic
•• VdechnutVdechnutíí zvratkzvratkůů aspiraaspiraččnníí pneumoniepneumonie
•• ČČasto tromboflebitida a sepse  asto tromboflebitida a sepse  

Anaerobní infekce
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•• TkTkáánněě popošškozujkozujíí
–– KyselKyseléé produktyprodukty
–– HeparinHeparináázyzy
–– KolagenKolagenáázyzy
–– NetvoNetvořříí toxinytoxiny
–– AtrahujAtrahujíí chemotakticky polymorfonuklechemotakticky polymorfonukleááry ry 

•• TVORBA HNISTVORBA HNISU

Anaerobní infekce
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•• IMUNITAIMUNITA
–– Vznik IgVznik Ig
–– FagocytFagocytóózaza
–– Aktivace T lymfocytAktivace T lymfocytůů

•• TERAPIE: TERAPIE: 
–– ChirurgickChirurgickáá
–– Klindamycin, metronidazol, chloramfenikol, Klindamycin, metronidazol, chloramfenikol, 

gentamycin gentamycin –– podpodáávanvanéé preventivnpreventivněě
preoperapreoperaččnněě

Anaerobní infekce
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•• DG:DG:
–– Klinika Klinika 

•• HlavnHlavněě bbřřiiššnníí dutina a dutina a žženský genitenský genitááll
•• HrudnHrudníí empyempyéém, aspiram, aspiraččnníí pneumoniepneumonie
•• Hnis velmi pHnis velmi pááchne chne 
•• Kultivace vKultivace v anaerostatu min. 5 dnanaerostatu min. 5 dnůů

–– KA + cysteinKA + cystein
–– PestrPestráá řřada (urada (urččeneníí druhu)druhu)

Anaerobní infekce
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•• PeptococcusPeptococcus, , PeptostreptococcusPeptostreptococcus: : 
–– BBěžěžnnáá flflóóra kra kůžůže a sliznice a sliznic
–– SpoluSpoluúúččast na anaerobnast na anaerobníí streptokokovstreptokokovéé

myonekrmyonekróózeze spolu sspolu s streptococcus pyogenes streptococcus pyogenes 
a staphylococcus aureusa staphylococcus aureus

Anaerobní gram + koky
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•• LactobacillusLactobacillus: : 
–– LactobacillusLactobacillus acidophillusacidophillus ((DoderleinDoderleinůůvv bacil)bacil)

•• FyziologickFyziologickáá flflóóra ve vagra ve vagíínněě
•• TvoTvořříí kys. mlkys. mlééččnou nou nníízkzkéé pH pH ochrana proti ochrana proti 

ostatnostatníím bakterim bakteriíímm
•• Produkuje HProdukuje H22OO22 baktericidnbaktericidníí
•• ZZáávislvisléé na sekreci glykogenuna sekreci glykogenu

–– Ta je zTa je záávislvisláá na estrogenu na estrogenu ppřři poruchi porucháách ch vaginitidyvaginitidy

Anaerobní gram + tyčinky

9

•• PropionibacteriumPropionibacterium: : 
–– PropionibacteriumPropionibacterium acnesacnes
–– PPůůvodce vodce acneacne vulgarisvulgaris
–– LipLipááza za ššttěěppíí triglyceridytriglyceridy ve folikulechve folikulech
–– MK pak drMK pak dráážžddíí aknaknéé
–– LLééččba zejmba zejmééna na imunomodulaceimunomodulace

Anaerobní gram + tyčinky
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•• ActinomycesActinomyces: : 
–– PPůůvodce chronických vodce chronických granulomatgranulomatóóznznííchch

onemocnonemocněěnníí
– Onemocnění se liší od ostatních anaerobů
– Pleomorfní
– Dlouhá větvená vlákna (podobné Myceliu) 
– Rozpad na tyčky až koky
– Připomíná plísně

Anaerobní gram + tyčinky
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• Aktinomykóza
– Základním původcem A.israeli
– Kultivačně náročné: vyšší tenze CO2

• PATOGENITA: 
– Fakultativní intracelulární parazit ve 

fagocytech
– Navozuje stav přecitlivělosti

Anaerobní gram + tyčinky
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• BS z peptidoglykanu
– Aktivuje komplement 
– Polyklonální aktivátor
– Poškození tkání imunopatologicky

• Komplementem
• MF a leukocytárními protlytickými enzymy
• Důsledek – fibrotizace
• Imunita buněčná

Anaerobní gram + tyčinky
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• Onemocnění: 
• Aktinomykóza 

– chronický granulomatózní proces
– Všechny tkáně
– Jizvení
– Abscesy s hnisem (+ drůzy) se provalují
– V plicích simuluje TBC
– TER: chirurgicky, velké dávky penicilinu

• DG: 
– Mikroskopická
– Normálně v dutině ústní

• vdechnutí, požití, extrakce zubu infekce
• Rovněž paradondoza

Anaerobní gram + tyčinky
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•• VeillonellaVeillonella: : 
–– Ve dvojicVe dvojicííchch
–– V V úústnstníí dutindutiněě a nosohltanua nosohltanu
–– SmSmíšíšenenéé infekceinfekce

Anaerobní gram neg. koky

15

•• BacteroidesBacteroides: : 
–– PleomorfnPleomorfníí
–– V HCD, GIT, vagV HCD, GIT, vagíínněě
–– VV normnormáálnlníí stolici 10stolici 101111 B.fragilisB.fragilis/gram/gram

•• ((koliformnkoliformnííchch jen 10jen 1088))
–– Izolace zIzolace z infekcinfekcíí bbřřiiššnníí dutiny a dutiny a žženskenskéého ho 

genitgenitáálu lu 
–– B.B.melanogenicusmelanogenicus –– z HCD a hnisavých z HCD a hnisavých 

procesprocesůů v plv plííccííchch
–– B.fragilis B.fragilis mmáá pouzdro! pouzdro! –– tvotvořříí abscesy.abscesy.

Anaerobní gram neg. tyčinky
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•• FusobacteriumFusobacterium: : 
–– PleomorfnPleomorfníí
–– HCD i stHCD i střřevoevo
–– OsteomyelitisOsteomyelitis
–– ZZáánněěty dutiny ty dutiny úústnstníí za za úúččasti asti BoreliBoreliíí ((BoreliaBorelia

vincentivincenti) ) 
•• PPřři imunosupresi i imunosupresi fusospirilfusospirilóózyzy

–– ((PlautPlaut--Vincentova angVincentova angíína, na, gingivitisgingivitis) ) vvžždy gangrdy gangréénana

Anaerobní gram neg. tyčinky


