
 

Rod: Bordetella  

druh:  pertussis  

parapertussis  

bronchiseptica 

Charakteristika  
Predstavitelia rodu Bordetella sú striktne aeróbne, gramnegatívne, nepohyblivé, ťažko sa 

farbiace kokobacily, ktoré majú podobné rastové, biochemické a antigénne vlastnosti. Odlišujú sa 

virulenciou. Niektoré substancie sú pre bordetelly toxické (napr. mastné kyseliny prítomné v 

bavlne). Oxidujú aminokyseliny, nefermentujú uhľohydráty. B. pertussis vyvoláva čierny kašeľ – 

pertussis, B. parapertussis podobné, miernejšie prebiehajúce ochorenie, B. bronchiseptica 

respiračné ochorenie zvierat prenosné na človeka. 

Patogénny potenciál a imunita  
Najvirulentnejším predstaviteľom je Bordetella pertussis, ktorá vyvoláva ochorenie predovšetkým 

prostredníctvom toxínu. Bordetella obsahuje v bunkovej stene lipopolysacharid s biologickými 

vlastnosťami entodoxínu. Fimbrie sú zodpovedné za prichytenie baktérií na riasinkový epitel v 

dýchacích cestách. Okrem toho produkuje viacero exotoxínov, ktoré sú nástrojom patogenity a 

virulencie:  

- filamentózny hemaglutinín – spôsobuje prichytenie baktérie na sliznicu a vyvoláva tvorbu 

protektívnych protilátok  

- tracheálny cytotoxín – spôsobuje ciliostázu a odlupovanie riasinkového epitelu  

- dermonekrotický toxín – termolabilná substancia spôsobujúca tkanivové poškodenie  

- adenylcykláza – toxín zvyšujúci hladiny cAMP a inhibujúci funkciu efektorových imunitných 

buniek  

- pertussický toxín – AB toxín zodpovedný za príznaky intoxikácie. Je to ADP-ribosyl transferáza, 

ktorá bráni prenosu signálu z povrchových bunkových receptorov a sprostredkuje väzbu na 

riasinkový respiračný epitel. Vyvoláva tvorbu protektívnych protilátok.  

 

 



 

http://www.textbookofbacteriology.net/pertussis.html 

Ochorenia  

Bordetella pertussis je pôvodcom pertussis - syndrómu dávivého (čierneho) kašľa. Nemá žiadny 

prírodný rezervoár, je prenosná len z človeka na človeka kvapôčkami infekčného aerosólu. 

Inkubačný čas je 7 - 10 dní. Ochorenie je charakterizované katarálnym, paroxyzmálnym a 

rekonvalescentným štádiom.  

- Katarálne štádium sprevádzajú príznaky nachladnutia so zvýšenou teplotou, nádchou, únavou a 

nechutenstvom.  

 

- Po 1 - 2 týždňoch nastupuje paroxyzmálne štádium, ktoré je charakterizované prudkými 

záchvatmi kašľa s vylučovaním hlienu zakončeného úsilným, sípavým nádychom a často vracaním. 

40 - 50 záchvatov denne vedie k značnému vyčerpaniu pacienta.  

 

- Rekonvalescentné štádium nastupuje po 2 - 4 týždňoch. Záchvaty kašľa ustupujú, ale môžu sa 

objaviť sekundárne komplikácie (infekcie pyogénnymi kokmi, neurologické komplikácie). 

Rekonvalescentné štádium trvá asi 1 mesiac, niekedy aj dlhšie.  

 

Priebeh ochorenia vyvolaného B. parapertussis je ľahší a príznaky trvajú kratšie. 

 

Laboratórna diagnostika a liečba  

Bordetely sú veľmi citlivé na vysušenie. Mastné kyseliny prítomné v bavlne odberových súprav sú 

pre ňu toxické. Na transport vzoriek je nutné použiť transportné médiá (v minulosti sa používali 

kašľacie platne, pri rozočkovaní sa používala kvapka penicilínu na potlačenie rastu sprievodnej 

mikroflóry). Na kultiváciu sa používa špeciálna kultiačná pôda (Bordette-Gengou). Vyžaduje 

predĺžený kultivačný čas (až 7 dní), vo vlhkej komôrke.  

http://www.textbookofbacteriology.net/pertussis.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroskopia  



G - nepohyblivá, ovoidná, krátka palička, kokobacil 

 

 

Pri sérologickom vyšetrení, ktoré je najčastejšie používané v diagnostike čierneho kašľa sa 

odoberajú dve vzorky séra v 14-dňovom intervale. Za pozitívny nález protilátok sa považuje 

sérokonverzia (z negativity na pozitivitu), prípadne štvornásobný vzostup titra protilátok v druhej 

vzorke.  

Dôkaz špecifických IgA protilátok je znakom akútneho ochorenia. IgG protilátky sú protektívne a 

pretrvávajúce (po ochorení alebo po očkovaní).  

Metóda PCR na detekciu DNA B. pertussis a B. parapertussis umožňuje včasnú diagnostiku 

čierneho kašľa.  

Bordetelly sú citlivé na makrolidové antibiotiká, ktoré sa používajú na ich eradikáciu. Profylakticky 

sa podáva azitromycín. Na očkovanie sa používa vakcína obsahujúca inaktivovaný pertussický 

toxín, filamentózny hemaglutinín a pertraktín. 

 

 

 

 



 

Rod: Corynebacterium  

druh:  diphtheriae  

pseudodiphtheriticum  

urealyticum  

pseudotuberculosis  

ulcerans  

jeikeium (JK)  

Charakteristika  
Korynebaktérie sú grampozitívne pleiomorfné paličky (môžu byť gram-variabilné), majú 

kyjakovitý tvar a charakteristické usporiadanie viditeľné v mikroskopickom preparáte (palisády, 

písmená X, Y, V). Baktérie (staršie kultúry) vytvárajú cytoplazmatické granuly, v ktorých 

uskladňujú anorganické fosfáty. Granuly je možné znázorniť špeciálnymi farbiacimi metodikami 

(metachromatické granuly, farbenie podľa Alberta). Metachromatický znamená, že výsledná farba 

granúl je iná ako použitá farbička a je zapríčinená chemickou reakciou fosfátov a použitého 

farbiaceho roztoku. 

 
http://microbewiki.kenyon.edu/images/0/01/Throat.jpg  

http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/738/resources/image/bp/4.html 
Ochorenia  
C. diphteriae vyvoláva záškrt. Lokalizovaná diftéria, diftéria postihujúca tonzily, diftéria 

postihujúca hltan sa prejaví náhlou nevolnosťou, bolesťami hrdla a bolesťami pri prehltaní, 

zriedkavo zvracanie. Diftéria postihujúca nos sa vyskytuje prevažne u dojčiat a malých detí. V 

dýchacích cestách sa vytvárajú pevne adherujúce membrány, ktoré môžu uzavrieť dýchacie cesty. 

Kožná diftéria je charakterizovaná krvavo – vodnatou sekréciou a tvorbou membrán. 



 

Laboratórna diagnostika a liečba  
Claubergova pôda obsahujúca teluričitan je diagnostická a selektívna pre zachytenie korynebaktérií. 

C. diphteriae rastie v charakteristických kolóniách s hnedým „halo“ efektom. Rast baktérie v 

rôznych fázach vo forme kolónií typu mitis, gravis a intermedius sa dával do súvislosti s virulenciou 

kmeňa. Neexistujú dôkazy potvrdzujúce toto tvrdenie.  

Mikroskopia  

Farbenie podľa Grama 

 

 



Farbenie podľa Alberta  

 

http://textbookofbacteriology.net/diphtheria.html 

Kultivácia 

C. diphteriae rastie vo forme suchých kolóní (2-4 mm) s nepravidelnými okrajmi a lúčovito 

rozbrázdeným povrchom, obvykle sú obklopené úzkou zónou úplnej hemolýzy (typ gravis), alebo 

vo forme vypuklých kolónií s hladkým povrchom a ostro ohraničenými okrajmi (typ mitis). Malé 

kolónie (1 mm), ploché, suché a bez hemolýzy sú typické pre typ intermedius. C. 

pseudodiphteriticum vytvára biele, hladké matné kolónie bez hemolýzy.  

 
V praxi sa na kultiváciu C. diphteriae používajú selektívne pôdy so soľami telúru (Claubergova 

pôda). C. diphtheriae je tolerantné k soliam telúru (dochádza k ich redukcii), kolónie na 

teluričitanovej pôde sú čierne, lesklé. 

http://microblog.me.uk/268 

http://textbookofbacteriology.net/diphtheria.html
http://microblog.me.uk/268


 

Toxigenicitu kmeňa C. diphteriae je možné stanoviť precipitačným testom (Elekov test) alebo 

neutralizačným testom v pokuse na zvierati. Stanovenie antitoxickej imunity jedinca je možné určiť 

in vivo intradermálnym testom (Schickov test) alebo stanovením antitoxických protilátok metódou 

ELISA.  

Kmeň C. diphtheriae získava vlastnosť produkcie toxínu - lyzogénnou konverziou prostredníctvom 

bakteriofága.  

Bakteriofág - bakteriálny vírus -  prenesie genetickú informáciu  o produkcii toxínu - tox gen - pri 

napadnutí bakteriálnej bunky C. diphtheriae  

V prípade klinického ochorenia (záškrtu) je potrebná komplexná terapia – ošetrovateľská 

starostlivosť, antitoxická liečba a antibiotická liečba. Antibiotiká (penicilín, erytromycín, 

gentamycín) slúžia na eradikáciu baktérií a pri klinickom ochorení zabezpečujú likvidáciu 

toxigénnych kmeňov (zabraňujú tak zhoršovaniu stavu pacienta). Voľný toxín je možné 

neutralizovať podaním antitoxínu. Na nervové zakončenia naviazaný toxín nie je možné 

neutralizovať. 
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