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11.  

 

MIKROORGANIZMY V OVZDUŠÍ - AERO(MIKRO)BIOLÓGIA 

 

     Aero(mikro)biológia je pomerne nové odvetvie mikrobiológie zaoberajúce sa štúdiom 

bioaerosolov. Bioaerosol tvoria častice v ovzduší, ktoré môžu obsahovať mikroorganizmy - 

vírusy, baktérie, huby. Iné častice môžu pochádzať zo živých organizmov (peľové zrnká, 

semená rastlín, drevný prach, úlomky srsti zvierat, ich výlučky, hmyz atď.) Všetky tieto 

častice sa v ovzduší vyskytujú buď samostatne, príp. na vhodnom nosiči (prachové čiastočky, 

kvapky - napr. tzv. kvapôčková infekcia). Kvapôčková infekcia je šírenie vírusov (nádchy, 

chrípky, vrátane tzv. vtáčej a i.), resp. baktérií (tuberkulózy a pod.) v „hmle“ 

kontaminovaných kvapiek hlienu, slín atď. v ovzduší. Iným príkladom je ochorenie  

legionelóza, ktorého pôvodca, baktéria Legionella pneumophila sa šíri v aerosole zo 

zvlhčovačov vzduchu.  

  Do ovzdušia sa mikroorganizmy dostávajú disperziou z miesta ich rastu, resp. 

kolonizácie povrchov. Bioaerosoly môžu prispievať k šíreniu infekčných chorôb, aj novo sa 

objavujúcich - napr. SARS (vírusový ťažký akútny respiračný syndróm), akútnych 

intoxikácií, alergií, príp. až pre- a kanceróznych stavov. Aerosoly zahŕňajú aj riziko zneužitia 

mikroorganizmov (bioterorizmus). To všetko viedlo v ostatných rokoch k zvýšenému 

vedeckému i verejno-zdravotníckemu záujmu o túto komplexnú problematiku.  

      Pri štúdiu bioaerosolov sa používajú rôzne metódy odberu vzoriek z nich v závislosti od 

predpokladaného kvalitatívneho a kvantitatívneho zloženia vzdušnej mikroflóry. Stále však 

pretrvávajú problémy so štandardizáciou odberových metód, s dôkazom kauzálnych vzťahov 

(príčina verzus následok) a stanovením hraničných expozičných limitov pre človeka. Vyplýva 

to zo skutočnosti, že zloženie bioarosolov je veľmi komplexné a odpovede (ľudského) 

makroorganizmu sú veľmi rôznorodé u rôznych jedincov. Problematickou ostáva aj 

kultivovateľnosť prítomných mikroorganizmov, a tým priamy dôkaz ich prítomnosti v 

bioaerosole. Špeciálny význam má monitorovanie bioaerosolov v zdravotníckych 

zariadeniach. Jednak pre štúdium zákonitosti nozokomiálnych infekcií, jednak pre 

zamedzenie ich šírenia a prijatie príslušných kontrolných opatrení vo vzťahu k vzdušným 

mikroorganizmom. Stále väčší význam nadobúda aj monitoring biohazardu (bezpečnostné 

hľadisko) a kontrola kvality ovzdušia v rôznych, napr. vnútorných obytných priestoroch alebo 

priestoroch verejných budov. Pozornosť sa venuje napr. aj výskytu zárodkov 
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mikroskopických húb (spóry, úlomky mycélia) vo vnútornom prostredí budov (indoor 

mycology). Osobitným prostredím je tiež pracovné prostredie (organický prach).  

      Pri práci s plesnivými materiálmi môže ovzdušie obsahovať až 109 životaschopných 

zárodkov mikroskopických vláknitých húb/m3 a celý rad rôznych mykotoxínov. U 

pracovníkov tak  dochádza, podľa charakteru spracovávaného substrátu, k dráždeniu očných, 

nosných a ústnych slizníc, ale najmä k vážnemu, akútnemu alebo chronickému poškodeniu 

dýchacieho traktu. Ide napríklad o bronchitídy, alergické alveolitídy, "farmárske pľúca", 

pľúcne mykotoxikózy a pod. Niektoré z mykotoxínov môžu mať karcinogénne vlastnosti aj v 

tkanive pľúc. Zatiaľ, čo práca s plesnivými materiálmi je zväčša nárazová a o možnom 

pôsobení mikroskopických húb a ich toxínov sa dá vopred uvažovať a cielene sa chrániť 

respiračnými filtrami, v bytoch s plesnivými stenami býva dlhodobo celá rodina, vrátane detí 

najmladších vekových kategórií. 

      Množstvo kolónie tvoriacich zárodkov mikroskopických vláknitých húb (KTZ)/m3 v 

ovzduší bytov je podľa rôznych autorov rôzne, od 3 do 450 000 KTZ/m3. Množstvo 

životaschopných a kultivovateľných spór mikroskopických húb v ovzduší je teda veľmi 

variabilný znak. Spóry sa z porastu na substrátoch uvoľňujú v mieste väčšej turbulencie, 

počas čistenia, domácich prác, vysávania, pri otvorení dverí, pri čistení zeleniny, ale aj 

jednoducho napríklad pri príchode psa alebo mačky a pod. Vtedy sa počet izolovaných 

kolónií môže zvýšiť v niektorých prípadoch až 3-tisícnásobne. Uvoľňovanie spór do ovzdušia 

bytov závisí aj od fyziologických vlastností jednotlivých druhov byt kolonizujúcich 

mikroskopických húb. Spóry niektorých druhov sa na vzdušnom mycéliu tvoria v kvapôčke 

hlienu a uvoľňujú sa do ovzdušia veľmi málo, napr. Acremonium sp., niektoré Fusarium sp. U 

iných druhov sa tvoria drobné spóry vo veľkom počte a vo veľmi fragilných retiazkach a 

stĺpčekoch, k tým patria Penicillium sp., Aspergillus sp. a Cladosporium sp. Iné huby zas 

tvoria veľké spóry - makrospóry, napr. Alternaria sp. V ovzduší sa však vyskytuje aj celý rad 

devitalizovaných zárodkov, ktoré sa nedarí izolovať in vitro na živných pôdach, ale ktoré si 

ponechávajú svoj alergizujúci a toxický potenciál. 

 

 11. 1. Metódy detekcie mikroorganizmov - mikroskopických húb v prostredí bytov 

 

      Izolačné techniky:  Vzorky z ovzdušia bytov sa odoberajú rôznymi volumetrickými 

prístrojmi, tzv. aeroskopmi (odber priamo na agarové kultivačné médium alebo do tekutého 
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média - impingery). Tieto prístroje aktívne nasávajú konkrétny objem vzduchu v danej 

časovej jednotke, a umožňujú tak kvalifikovanú kvantitatívnu analýzu prítomnej vzdušnej 

mikroflóry. jednoduchá je gravitačná metóda, ale dáva iba orientačné výsledky, ktoré môžu 

byť zavádzajúce. Dilučnou metódou je možné vyšetrovať napr. prach z vysávača. 

Najvýhodnejšie je však cielene zamerať pozornosť na priamy odber vzoriek z kolonizovaných 

lokalít alebo substrátov (napr. „plesnivých“ povrchov), a okrem naočkovania vzoriek na 

médiá pripraviť aj preparáty priamo z týchto povrchov (plesnivá omietka) na podložné sklíčka 

pre mikroskopické zhodnotenie mikroštruktúr húb. V súčasnosti sa využívajú aj metódy 

priameho dôkazu vybraných mikroorganizmov založené na PCR (napr. mikročipy na 

stanovenie stachybotrys, niektorých infektologicky a epidemiologicky významných baktérií, 

napr. Mycobacterium tuberculosis, príp. vírusov - vírusy chrípky). Tieto metódy poskytujú 

komplexný obraz o prítomných mikroorganizmoch, keďže detegujú aj devitalizované 

zárodky. 

      Izolačné médiá: Jednotlivé druhy húb, ktoré nachádzajú v prostredí niektorých bytov 

vhodné podmienky pre kolonizáciu a rozmnožovanie, majú in vitro rôzne fyziologické 

požiadavky. Preto sa odporúča pri vyšetrovaní vzoriek používať viacej druhov živných pôd 

(pre huby Sabouraudov agar, Sabouraudov agar so zvýšeným obsahom NaCl alebo zvýšeným 

obsahom glukózy alebo sacharózy, DG 18 agar a pod.), selektívne médiá s inkorporovanými 

(antibakteriálnymi) anbitiotikami. Kolónie huby Stachybotrys chartarum rastú v miskách na 

médiu pomaly, preto sa môžu ich zárodky v prostredí bytov prehliadnuť. Využíva sa preto ich 

výrazná celulolytická aktivita, t. j. kultivácia na sterilnom filtračnom papieri. Prípadný rast 

kultúr tohto druhu sa sleduje voľným okom a lupou. 

     Ergosterol, resp. beta-glukán: Niektorí odborníci považujú za výhodné stanovovať 

množstvo ergosterolu alebo beta-glukánu vo vyšetrovanej vzorke vzduchu alebo prachu, 

pretože táto analytická metóda zachytí aj devitalizované zárodky húb. Vyšetrené vzorky 

prachov z domácností obsahovali 4 - 45 μg ergosterolu/g. Zistilo sa však, že medzi 

jednotlivými druhmi húb jestvujú v obsahu ergosterolu v ich biomase veľké rozdiely, napr. 

Aspergillus fumigatus obsahuje 14, iné huby (A. niger, Cladosporium sp. a Penicillium sp.) 

iba 2 - 8 μg ergosterolu/g sušiny kultúry. Metóda stanovovania ergosterolu vo vzorke sa tak 

považuje len za orientačnú. Podobne sa dá merať napr. obsah endotoxínu v ovzduší ako 

nepriameho ukazovateľa výskytu G
-
 baktérií. Komplexné štúdium bioaerosolu vychádza z 

poznatkov o jeho zdroji, vlastnostiach a účinkoch na makroorganizmus (t. j. zviera alebo 

človeka), Obr. 103. 
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Zdroj: agens (mikroorganizmus).                     Aerosol: uvoľnenie, zloženie, disperzia, rozpad, fyziológia,  

                                                                             biochémia, biofyzika, ekológia, molekulové charakteristiky. 

       

Expozícia: rozsah (trvanie, intenzita).        Dávka/odpoveď: odpoveď (bunková, systémová), imunológia,        

                                                                               inhalácia, ukladanie, vylučovanie, epidemiológia. 

 

 

Obr. 103. Komplexný prístup k štúdiu bioaerosolu (orig. Piecková). 

 

      Charakterizácia zdroja bioaerosolu: Mikroorganizmus (mikroskopická huba), z ktorého 

sa uvoľňujú čiastočky alebo toxické produkty do ovzdušia, má zvyčajne dobre  

charakterizované mikromorfologické a makromorfologické vlastnosti. Zvyčajne však máme 

minimálne vedomosti o biofyzike porastov, napr. aká sila je potrebná na uvoľnenie spór do 

ovzdušia. Prirodzene sa vyskytujú homogénne populácie z hľadiska napr. patogenity. 

V prostredí sú však prítomné rôzne populácie daného mikroorganizmu. Dynamika ich života 

je len málo objasnená. Vplýva na ňu samotné prostredie (biotop), iné mikroorganizmy, ktoré 

zdieľajú rovnaké prostredie, ale aj vnútropopulačné vzťahy sledovaného mikroorganizmu. 
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      Charakterizácia aerosolu: Mikroskopické vláknité huby sa rozmnožujú nepohlavnými 

spórami (mikrospóry vo veľkosti <10 μm, makrospóry niekoľko desiatok μm), alebo 

pohlavnými spórami podobnej veľkosti ako mikrospóry. Pohlavné spóry sa tvoria v  

plodničkách, ktoré majú rozmery až stoviek mikrometrov. Všetky tieto útvary majú rôzne 

tvary (guľatý, oválny, citrónovitý atď.) a povrch (hladký, s rôznou ornamentáciou – ostne, 

preliačiny a pod.). Diagram distribúcie hubových čiastočiek v ovzduší podľa veľkosti ilustruje 

obrázok 104. 

 

   

 

Obr. 104. Rozdelenie vzdušných hubových čiastočiek podľa veľkosti  

(Sivasubramani a kol. 2004). 

 

 Makroskopicky vytvárajú huby kolónie hýf s rôznou štruktúrou (vlasovité, hladké, 

vlnovité, vatovité, vlhké, suché, slizovité atď.) a rôzneho sfarbenia (hyalinné alebo  

melanizované). Hýfy rastú ako povrchové (vzdušné) mycélium a substrátové (submerzné) 

mycélium. Tvorba spór prebieha zvyčajne na vzdušných hýfach, ale výnimkou nie sú ani 

submerzné.  
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      V procese aerosolizácie sa jednotlivé hubové čiastočky uvoľňujú z ich tiel - kolónií. 

Niektoré mikroskopické huby vytvárajú ľahko sa uvoľňujúce (vzdušné) prachovité spóry, iné 

huby majú spóry hygroskopické, zlepené slizom. Z hľadiska uvoľňovania do ovzdušia je 

dôležitá ich tzv. aerodynamická veľkosť a tvar (nie vždy zodpovedá fyzickej veľkosti), tvorba 

agregátov a konglomerátov z vlastných spór, príp. uchytenie na nosičoch (prachové častice, 

peľové zrná a pod.). Experimentálne je možné simulovať mechanické dráždenie 

mikrobiálneho porastu (napr. vibrácie, rýchlosť pohybu vzduchu) v dostatočnej sile 

zabezpečujúcej efektívne uvoľnenie čiastočiek mikroorganizmov do ovzdušia (Obr. 105). 

V tejto súvislosti sa študuje napr. vplyv textúry kolónie na tvorbu vzdušných 

mikroturbulencií.  

 

   

  Obr. 105. Prístrojová zostava na vývoj a charakterizáciu bioaerosolu mikromycét 

(Sivasubramani a kol. 2004). 

   

 Zachytenie aerosolizovaných čiastočiek, ich prežitie a rast na kolonizovaných 

povrchoch má tiež svoje zákonitosti. Napr. možnosť rastu v hygroskopických podmienkach 

umožňuje mikroorganizmom kolonizáciu respiračného traktu makroorganizmov (človeka).  

     Okrem spór sa z hubových porastov môžu simultánne uvoľňovať aj hýfové fragmenty (s 

optickou veľkosťou okolo 1 μm). Zastúpenie hýfových úlomkov a spór v bioaerosole 
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uvoľnenom z cm
2
 porastu je znázornené na obrázku 106. Ich uvoľnené množstvo je zvyčajne 

stonásobne väčšie (10
5
 KTZ/cm

2
) ako množstvo uvoľnených spór. Pričom to súvisí aj 

s vlastnosťami materiálu, na ktorom je porast naadherovaný, ďalej s dynamickými 

podmienkami okolitého prostredia (rýchlosť prúdenia vzduchu), ale aj napr. s vekom kultúry 

(tzv. desikačný stres) a koncentráciou už existujúceho bioaerosolu v ovzduší. Zdravotné 

účinky (napr. alergizujúci potenciál) úlomkov mycélia a spór sú rovnaké.  

 

  Vzorkovanie bioaerosolu: Pri odbere vzoriek bioaerosolov je nevyhnutné zvoliť správnu 

metódu zabezpečujúcu jednoznačnosť získaných výsledkov a v maximálnej možnej miere 

eliminujúcu falošne negatívny záchyt čiastočiek. Využívajú sa dva typy zariadení:  

 

 - impaktory, ktoré umožňujú stanoviť celkový počet životaschopných 

(kultivovateľných) zárodkov mikroorganizmov. Až 60 % zárodkov je však v rôznych 

zhlukoch - agregátoch, čo je normálny podiel zhlukov častíc na celkovom zložení bioaerosolu 

(Obr. 107). Zachytené zárodky sa ďalej môžu podrobiť imunoanalýzam, resp. PCR.  

 

  - merače optickej veľkosti čiastočiek s následným počítačovým spracovaním modelov 

ich aerodynamickej veľkosti (tá je málo ovplyvnená teplotno-vlhkostnými podmienkami 

prostredia, ale výrazne ju ovplyvňuje hustota aerosolu) a depozičného potenciálu (napr. 

v ľudských dýchacích cestách). 
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                      Obr. 106. Optický priemer [μm] hubových častíc v bioaerosole (Górny 2004).   
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  Obr. 107. Aeroskop A-AIR 010 (Agea, s.r.o., Praha, ČR), agarová platňa so záchytom 

kultivovateľných hubových zárodkov; izolovaná čistá kultúra penicília a jeho 

mikroskopický obraz (orig. Piecková). 

   

   Rozpad bioaerosolu: Zhluky hubových častíc v ovzduší majú zvyčajne priemer kvapky 

vodnej pary 10 μm (max. 20 μm), čo vytvára aerosolovú štruktúru tzv. jemnej hmly. Táto 

sedimentuje z výšky 3 m do 19 min (resp. 5 min). 

   Charakterizácia inhalačnej expozície hubovému bioaerosolu: V bežnom prostredí (napr. 

obytné budovy) je dynamika expozície aerosolizovaným mikroorganizmom zvyčajne 

neznáma, či už v podmienkach bežného užívania alebo pri tzv. explózii častíc (napr. pri 

vysávaní). Depozičné parametre konkrétnych bioaerosolových častíc sú tiež preštudované len 

okrajovo. Pri dýchaní zdravým nosom sa 30 – 40 % častíc zachytí na sliznici horných 

dýchacích ciest a ďalších 30 – 40 % postúpi do alveol. Pri dýchaní ústami však až 70 % 

propagúl penetruje do dolných dýchacích ciest. V akom pomere sú zastúpené jednotlivé 
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častice, ich menšie alebo väčšie zhluky (agregáty a konglomeráty), nie je jasné. Väčšina 

hubových zárodkov, napr. nepohlavné makrospóry, sa zachytí v nose, hrdle a prínosových 

dutinách. Mikrospóry a pohlavné spóry môžu prechádzať do priedušnice a priedušiek, kým 

hubové fragmenty sú schopné preniknúť až k alveolám. Úlomky mycélia sú súčasťou tzv. 

jemných čiastočiek – fine particular matters a ich depozičný potenciál je najvyšší. Môžu sa 

ukladať napr. až v lebkovej dutine. 

  Z makroorganizmu sa bioaerosolové čiastočky odstraňujú mechanizmom samočistenia 

dýchacích ciest (mukociliárny efekt), prípadne makrofágmi. V dôsledku vystavenia 

makroorganizmu bioaerosolu môže dôjsť k poškodeniu kontaktného tkaniva (sliznice 

dýchacích ciest, očí a pod.) a jeho buniek (pľúcne alveolárne makrofágy).  Výsledkom môže 

byť kolonizácia dýchacieho traktu, jeho cytotoxické a zápalové poškodenie, oslabenie 

slizničnej imunity vedúce k následným infekciám (vírusovým, bakteriálnym, mykotickým). 

Aké dávky bioaerosolových častíc vyvolajú konkrétnu odpoveď makroorganizmu, príp. jeho 

zdravia, je aj predmetom štúdia imunológie, toxikológie, pracovného lekárstva, 

epidemiológie, infektológie a ďalších medicínskych odborov. 

      Pre kontrolu a zachovanie tzv. zdravého vnútorného prostredia v budovách boli 

navrhnuté hygienické limity niektorých vzdušných mikroorganizmov (legislatíva EÚ, resp. 

SR, odporúčania WHO). U nás ich stanovuje napr. Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o 

požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho 

štandardu a na ubytovacie zariadenia č. 259/2008 Z. z. (Tab. 12). 

 

 

Tab. 12. Limitné hodnoty mikrobiologických a biologických ukazovateľov kvality 

vnútorného ovzdušia budov. 

 

Ukazovateľ Najvyššia prípustná hodnota  [KTJ.m
-3

] 

baktérie            < 500 

„plesne“ (mikroskopické vláknité huby)  < 500 

patogénne druhy baktérií, vrátane legionel          < 1 

roztoče 
 < 2 µg alergénov roztočov/g prachu alebo 

0,6 mg guanínu/g prachu 
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 11. 2. Prchavé organické zlúčeniny produkované mikroorganizmami do prostredia 

 

  Vo vnútornom prostredí (vlhkých) budov môžu byť pôvodcami nepríjemného zápachu 

prchavé organické zlúčeniny, aj mikróbneho pôvodu (mVOCs). Ako ukázal súčasný 

intenzívny výskum tejto aktivity mikroskopických húb, ale aj baktérií (najmä aktinomycét), je 

mVOCs celý rad. Kvalita aj ich množstvo sú ovplyvnené environmentálnymi podmienkami a 

biologickými vlastnoťami producentov. Ukazuje sa, že niektoré z nich patria k známym 

karcinogénom. Nepríjemný zápach má napr. etylhexanol, produkovaný hubou Aspergillus 

versicolor. U niektorých známych toxických izolátov húb sa zistila priama súvislosť medzi 

produkciou mykotoxínov a produkciou prchavých produktov, napr. ketónov. Navrhuje sa 

používať prchavé produkty mikroskopických húb ako nový kvantitatívny znak (marker) pri 

vyšetrovaní vlhkých bytových priestorov. Existujú vhodné odberové a chemické analytické 

metódy (napr. absorpčné trubičky s následnou analýzou plynovou chromatografiou s rôznymi 

detektormi) umožňujúce charakterizáciu mVOCs v prostredí.  

 


