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Morfologie Gram
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Růst krevní agar
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•• Gram negativnGram negativníí tytyččkaka
•• NepohyblivNepohyblivéé
•• AerobnAerobníí
•• RespiraRespiraččnníí metabolismusmetabolismus
•• NefermentujNefermentujííccíí
•• KatalKatalááza +, Oxidza +, Oxidááza +za +
•• OsidlujOsidlujíí řřasinky epitelu dýchacasinky epitelu dýchacíích cestch cest
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•• PPůůvodce vodce ččernernéého kaho kaššlele
•• OpouzdOpouzdřřenenáá, ovoidn, ovoidníího tvaruho tvaru
•• Kultivace na speciKultivace na speciáálnlníí ppůůdděě

–– Bordet Bordet –– Gengouova pGengouova půůdada
–– MalMaláá hemolýzahemolýza

Bordetella pertussis
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Bordet – Gengouova půda
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•• Pertusový toxinPertusový toxin
–– Podjednotka A Podjednotka A –– aktivnaktivníí enzymyenzymy
–– Podjednotka B Podjednotka B –– vazebnvazebnáá ččáástst
–– Stimuluje adenylStimuluje adenyláátcykltcykláázu blokem proteinu zu blokem proteinu GGii

–– ZvyZvyššuje kapiluje kapiláárnrníí permeabilitupermeabilitu
–– ŠŠokok
–– LymfocytLymfocytóózaza
–– TvoTvořříí vlastnvlastníí adenyladenyláátcykltcykláázuzu
–– Vstup do bunVstup do buněěkk
–– InhibujInhibujíí fagocytyfagocyty
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•• DalDalšíší toxinytoxiny
–– LetLetáálnlníí toxinytoxiny
–– TracheTracheáálnlníí toxin (inhibuje toxin (inhibuje řřasinky)asinky)
–– Endotoxin (LPS)Endotoxin (LPS)

•• PATOGENITA: PATOGENITA: 
–– Adheze: hemaglutinin a fimbrie v HCDAdheze: hemaglutinin a fimbrie v HCD
–– BlokBlokááda da řřasinekasinek
–– MrtvMrtvéé bubuňňky uvolky uvolňňujujíí endotoxinendotoxin

Bordetella pertussis
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•• ČČerný kaerný kaššelel
–– ŠíŠířříí se kapse kapéénkovnkověě
–– HlavnHlavněě u du děěttíí
–– KaKaššelel
–– Dysfunkce Dysfunkce řřasinek asinek hromadhromaděěnníí hlenuhlenu
–– TTěžěžkkéé vyvyččerperpáávajvajííccíí zzááchvaty suchchvaty suchéého kaho kaššlele
–– MMůžůže kone konččit smrtit smrtíí
–– LeukocytLeukocytóózaza
–– StadiaStadia

•• KatarKataráálnlníí ststáádium dium –– adheze, kaadheze, kaššelel
•• ParoxysmParoxysmáálnlníí ststáádium dium –– InfiltrativnInfiltrativníí intersticiintersticiáálnlníí pneumonie, pneumonie, 

toxemicktoxemickáá, ka, kaššel, duel, duššnost, unost, užž nejsou pnejsou přříítomny bakterietomny bakterie
•• RekonvalescenceRekonvalescence
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•• TERAPIETERAPIE
–– HyperimunnHyperimunníí IgIg
–– ChloramfenikolChloramfenikol
–– ErytromycinErytromycin
–– AmpicilinAmpicilin

•• PREVENCEPREVENCE
–– ooččkovkováánníí bakterinem v kombinacbakterinem v kombinacíí s difterickým a s difterickým a 

tetan toxoidemtetan toxoidem
–– 1. d1. dáávka do 5. mvka do 5. měěssííccůů
–– 2. d2. dáávka za 6. týdnvka za 6. týdnůů potpotéé
–– 3. d3. dáávka za 6 mvka za 6 měěssííccůů
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•• Dg: Dg: 
–– VýtVýtěěr z nasofaryngu tamponem namor z nasofaryngu tamponem namoččeným eným 

do penicilinu (proti G+)do penicilinu (proti G+)
–– Kultivace na KAKultivace na KA
–– DalDalšíší krok serotypizace zpkrok serotypizace zpěětnou aglutinactnou aglutinacíí
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•• Jako Jako ččerný kaerný kaššelel
•• Skoro stejnSkoro stejnáá symptomatologiesymptomatologie
•• OdliOdliššnnéé Ag (prAg (průůkaz serotypizackaz serotypizacíí))
•• Beta hemolýzaBeta hemolýza
•• HnHněědý pigmentdý pigment

Bordetella parapertussis


