INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ
Infekce
Jako infekci označujeme průnik mikroorganismu do organismu zvířete, jeho množení a
působení v něm, jež vede k vyvolání chorobných příznaků. K infekci může docházet
přirozenou cestou, kdy rozlišujeme dle místa průniku infekce různé vstupní brány infekce.
V určitých situacích může být infekce vyvolána uměle. V případě, že veterinární lékař
provede zákrok chybně nebo nedodrží zásady asepse, může se rozvinout iatrogenní infekce.

Kolonizace
Naproti tomu kolonizací označujeme proniknutí mikroorganismu do organismu zvířete, jeho
množení a působení v něm ale bez vyvolání chorobných příznaků. Mezi charakteristické
příklady můžeme uvést kolonizaci tlustého střeva bakteriální mikroflórou (např.: rod
Bacterioides, Escherichia coli, Lactobacillus). U přežvýkavců je pro trávení celulózy a
syntézu mikrobiálního proteinu nezbytná přítomnost nálevníků, kvasinek a hub, které tvoří
bachorovou mikroflóru. Pokud dojde k metabolickým poruchám spojeným s devitalizací této
mikroflóry, je nutná opětovná kolonizace, kdy u přežvýkavců lze využít bachorové tekutiny
zdravé krávy.

Vstupní brány infekce
TRÁVICÍ TRAKT
Pro většinu patogenů se jedná o nejčastější místo průniku do těla. Hovoříme o tzv. alimentární
infekci, ke které dochází ze samotného prostředí nebo prostřednictvím kontaminované vody
nebo krmení. Z trávicího traktu mohou mikroorganismy pronikat do celého těla, a to
v jakékoliv části

GIT.

Příkladem

infekcí

mohou

být:

salmonelózy, koliinfekce,

kolienteritidy, virové gastroenteritidy.
RESPIRAČNÍ TRAKT:
Představuje vstupní

bránu pro

aerogenní

infekce.

Do dýchacích cest

pronikají

mikroorganismy prostřednictvím prachového aerosolu nebo kapénkami a dále přecházejí
skrze sliznici dutiny nosní nebo plicními alveoly do krevního řečiště. Příkladem infekcí
mohou být: laryngeotracheitida, pasterelóza, IBR
KŮŽE:
Kůže jako největší orgán představuje přirozenou bariéru pro patogenní mikroorganismy.
V případě narušení integrity (poranění) může dojít k infekci, která vede k lokální zánětlivé

reakci. Výhradní vstupní branou je kůže pro onemocnění vyvolané plísněmi –
dermatomykózy. Příkladem další infekcí mohou být: tetanus, klostridie, vzteklina, bodnutí
členovci.
MOČOPOHLAVNÍ ÚSTROJÍ
Infekce spojené s postižením UGT vyvolávají např. chlamydia, brucelóza.
MLÉČNÁ ŽLÁZA:
Galaktogenní infekce vyvolávají mastitidy. Důležitou prevencí zánětů mléčných žláz je
hygiena při dojení a po dojení, údržba dojícího zařízení, načasování krmení po dojení a také
zaprahování s využitím přípravků pro uzavření struků.
SPOJIVKA:
Přenos infekce skrze spojivku je charakteristický pro pastevní nákazu – IKKS (infekční
keratokonjunktivitida skotu).
PUPEK:
Umbilikální infekce je riziková u mláďat po narození. Bývá vyvolána především pyogenními
mikroorganismy, které mohou vyvolat sepsi. Původcem infekcí mohou být: stafylokoky,
E.coli.
UMĚLÉ INFEKCE:
Kromě narušení přirozených bariér, mohou patogeny proniknout uměle, a to např. při
chirurgickém zákroku provedeném veterinárním lékařem v případě nedodržení zásad asepse –
iatrogenní infekce.

Infekční proces
Skutečnost, jestli vůbec onemocnění vznikne a jak závažný bude jeho průběh, je ovlivněna
řadou faktorů, které můžeme rozdělit na ty, které jsou závislé na mikroorganismu a ty, které
závisí na hostiteli.
Ze strany mikroorganismu se jedná o jeho patogenitu, virulenci a infekční dávku. Ze strany
hostitele se uplatňuje zejména nespecifická a specifická imunita ale i další vlastnosti jako
věk, výživa, stres. Velký význam pro šíření, vznik a průběh onemocnění má pak i samotné
prostředí a jeho faktory.
PATOGENITA je schopnost vyvolat onemocnění. Podle toho dělíme patogeny na:

- obligátně patogenní – vyvolávají onemocnění vždy (Yersinia pestis – mor člověka, Bacillus
anthracis, Mycobacterium tuberculosis, vzteklina)
- fakultativně patogenní – vyvolávají onemocnění jen v určitých podmínkách (Escherichia
coli, Staphylococcus aureus)
- nepatogenní – nevyvolávají onemocnění (laktobacily – potravinářské bakterie)
VIRULENCE je stupeň patogenity a rozdělujeme tak organismy na:
-

vysoce virulentní

-

středně virulentní

-

málo virulentní

-

avirulentní

Oslabení virulence (atenuace) dosahujeme pasážováním na méně vnímavých hostitelích.
(využití při vývoji vakcín). Zesílení virulence dosáhneme pasážováním na více vnímavých
hostitelích (nebezpečí při šíření nemoci).
LETÁLNÍ DÁVKA A INFEKČNÍ DÁVKA představuje množství mikroba (počet), které
usmrtí nebo vyvolá onemocnění. Používá se tzv.:
LD50 – padesátiprocentní letální dávka = množství mikroba, které usmrtí
50 % infikovaných zvířat
ID50 – padesátiprocentní infekční dávka = množství mikroba, které vyvolá onemocnění
u 50 % infikovaných zvířat

Kochovy postuláty:
Jedná se o soubor pravidel formovaných do 4 postulátů, které ustanovil v roce 1877 Robert
Koch. Umožňují nám zjistit a prokázat, zda daný mikroorganismus je příčinou určité nemoci.
1) Mikrob musí být prokázán u všech nemocných a zároveň jej nelze prokázat u
zdravých jedinců.
2) Z nemocných zvířat musí být možné získat čistou kulturu mikroba.
3) Inokulace mikroba do pokusného zvířete vede ke vzniku nemoci s obdobnými
příznaky.
4) Z pokusně infikovaného hostitele lze izolovat stejného mikroba, kterého jsme získali
izolací z nemocných zvířat.

Imunita
Je to schopnost organismu rozpoznat cizorodé látky, bránit jejich vniknutí do organismu a v
případě jejich průniku zajišťovat jejich likvidaci. Cizorodé látky se označují jako antigeny a
jsou to většinou bílkoviny, nukleové kyseliny, polysacharidy nebo lipoproteiny. Protilátky
jsou specifické látky bílkovinné povahy, které vznikají proti jednotlivým antigenům. V boji
proti infekci se uplatňuje specifická imunita a nespecifická imunita hostitele. Imunitu
můžeme dělit podle různých kritérií. Rozlišujeme imunitu buněčnou (zprostředkovanou
buňkami) a humorální (zprostředkovanou biologicky aktivními látkami). Dále můžeme
rozdělit imunitu na vrozenou a získanou. Získanou imunitu pak dále můžeme dělit na
aktivní (vzniká po prodělané nemoci nebo očkování) a pasivní (vytvořenou dodáním již
hotových protilátek).
NESPECIFICKÁ IMUNITA
Zahrnuje nespecifické obranné mechanismy, které jsou vrozené a v případě infekce mohou
být použity okamžitě. Nespecifická imunita neumožňuje tvorbu imunologické paměti, a
tak při každém setkání s potenciálním patogenem reaguje stejně. Ačkoliv mechanismy
nespecifické imunity nejsou v boji proti patogenům tak účinné jako mechanismy specifické
imunity, obrovskou jejich předností je možnost působit ihned. V případě, že daný patogen
není schopna přímo zlikvidovat, zpomalí alespoň jeho rozvoj do chvíle, než se uplatní
specifická imunita. Nástroje nespecifické rezistence lze přirovnat k překážkám, které
zabraňují usídlení a šíření mikrobů. Tyto bariéry mohou být fyzikálního, mechanického,
biochemického nebo funkčního charakteru. Patří sem:
Anatomické bariéry kůže a sliznic představují mechanické bariéry, které zabraňují usídlení
bakterií na tělesném povrchu a brání jejich průniku do organismu (pokožka, řasinky v nose).
Kůže je vysoce účinnou bariérou proti pronikání mikrobů. Aktivně pronikají neporušenou
kůží pouze larvy některých parazitů. Z virů se uplatňují jen papilomaviry (viry bradavic) a
některé poxviry (virus kravských neštovic). Z bakterií se předpokládá, že neporušenou kůží
jsou schopny proniknout pouze leptospiry. Pro ostatní patogeny je neporušená kůže
neprostupná. Uchycování patogenních mikroorganismů na kůži brání také její suchost a
odlupování. Díky tomu je kůže pro ně nehostinným prostředím.
Dalším faktorem je nízké pH a obsah soli v potu, který tak působí bakteriostaticky a
fungistaticky. Pot obsahuje také enzym lysozym, který způsobuje rozklad peptidoglykanu

(stavební materiál buněčné stěny bakterií). V ústí mazových žlázek se štěpí lipidy kožního
mazu na nenasycené mastné kyseliny, které také mohou potlačovat růst bakterií a hub. Dalším
obranným mechanismem kůže je normální kožní mikroflóra, která je na kůží stálá –
rezidentní a jedná se především o grampozitivní bakterie (lépe odolávají vysychání – např.
Staphylococcus epidermis). Jejich přítomnost brání rozvoji jiných – patogenních
mikroorganismů – tzv. přechodné (tranzientní) mikroflóry.
V nosní dutině jsou přítomny chloupky, které brání vniknutí prachu. V respiračním traktu je
pohyb řasinek uspořádaný, v některých částech sliznice jsou řasinky synchronizovány i
časově. Díky tomu může být hlen z respiračního traktu postupně vypuzován. K aktivitě
řasinek je důležité, aby sliznice byly provlhčené. K provlhčení dýchacích cest přirozeně
dochází. Ke zničení řasinkového epitelu může dojít primárně virovou, sekundárně i
bakteriální infekcí.
Imunita sliznic (hlen, přítomnost symbiotických bakterií)
Na sliznicích je významná produkce hlenu. Jedná se o hlavní obranný nástroj sliznic. Tvoří
jej polysacharidy a bílkoviny, které chrání sliznici před poškozením cizorodými částečkami.
Brání rovněž uchycení mikroorganismů na sliznici a svou lepivostí je zadržuje.
V hlenu jsou také přítomny sekreční protilátky (IgA), které bakterie zachycují. V hlenu jsou
rovněž přítomny baktericidní nebo bakteriostatické látky jako je lysozym, laktoperoxidáza
nebo laktoferin. Hlen s nalepenými bakteriemi je odstraňován peristaltikou zažívacího traktu
nebo v respiračním traktu pohybem řasinek – viz výše.
Za symbiotickou mikroflóru se považují mikroorganismy, které se běžně vyskytují u
normálního zdravého jedince. Její složení se liší podle místa na těle, ale také v závislosti na
věku, výživě a okolním prostředí. Naprostou většinu tvoří bakterie. Význam normální
mikroflóry spočívá v její schopnosti bránit usídlení patogenních mikroorganismů a také ve
stimulaci samotného imunitního systému.
Ochranné funkce a reflexy můžeme zařadit mezi funkční překážky. Příkladem obranných
reflexů v dýchacích cestách může být kýchání, kašel, zvýšená expektorace nebo
bronchospasmus. V zažívacím traktu se jedná o zrychlenou střevní peristaltiku (vede
k průjmu) a zvracení. Oči jsou chráněny mrkáním nebo sevřením víček. Úkolem těchto
funkcí a reflexů je odstraňovat infekční agens. V mnoha případech ale umožňují patogenům
se šířit na další jedince.

Zvýšení tělesné teploty označujeme jako horečka a jedná se o fyziologickou reakci
organismu na přítomnost infekčního agens.
Ne vždy musí být horečka způsobena infekčním agens – nádory, úpal a úžeh. Naopak některé
infekce nemusí vyvolat zvýšenou teplotu. Za zvýšenou tělesnou teplotu jsou zodpovědné
exogenní pyrogeny, které bývají mikrobiálního původu a jedná se o složky bakteriální stěny,
některé exotoxiny (např. stafylokokový toxin syndromu toxického šoku) nebo komplexy
antigenu s protilátkou. Působením těchto látek se z monocytů a makrofágů uvolňují zánětlivé
mediátory – endogenní pyrogeny, které putují do termoregulačního centra v přední části
hypothalamu. Výsledkem je zvýšená tvorba prostaglandinu E a nastavení termoregulačního
centra na vyšší teplotu. K samotnému zvýšení teploty pak dojde pomocí zvýšené svalové
práce – třesavka a kožní vazokonstrikcí. Díky těmto mechanismům se zvýší produkce tepla a
sníží jeho výdej.
Významnou složkou nespecifické imunity jsou i baktericidní a bakteriostatické látky
přítomné v některých tělních tekutinách (slzy, sliny, žaludeční šťávy - HCl).
Kromě komplementu se v humorální imunitě uplatňuje celá řada dalších enzymů a biologicky
aktivních látek:
Lysozym je enzym, který se nachází v granulích neutrofilů, v krevním séru a také v tělesných
sekretech (sliny, slzy, mléko, nosní sekret, pot). Jeho enzymatická aktivita umožňuje štěpení
peptidoglykanu. Dochází tak k usmrcení přítomných grampozitivních bakterií, jejichž vrstva
peptidoglykanu na rozdíl od gramnegativních bakterií není chráněna lipidovou zevní
membránou. Lysozym je aktivní i vůči gramnegativním bakteriím. Zde je ale nutná
spolupráce s komplementem, který lipidovou membránu rozruší. Navzdory účinkům
lysozymu bývají patogenní mikroorganismy k jeho enzymatické aktivitě často rezistentní.
Bazické polypeptidy jsou schopny vázat se na kyselé polysacharidy bakterií a rozrušovat
jejich povrch tvorbou otvorů v cytoplazmatické membráně. Původně byly popsány u žab a
hmyzu. Mnohé z těchto peptidů mají i antibiotické účinky.
Interferony jsou glykoproteiny, které se navazují na membrány buněk a zvyšují rezistenci
vůči virům.
Cytokiny jsou bílkoviny, které jsou produkovány především lymfocyty a makrofágy. Mají
široké spektrum účinků. Celá řada z nich se uplatňuje v zahájení a řízení specifické imunitní
reakce, ale také v akutní zánětlivé reakci (nespecifická imunita). Mezi nejvýznamnější patří

interleukiny (např. IL-1 – odpovědný např. za vznik horečky, IL-6 – stimuluje hepatocyty
k tvorbě IL-1, IL-8, IL-12, TNF – tumor necrosis factor schopen ničit nádorové buňky).
Proteiny akutní fáze (PAF) vyvolávají reakci akutní fáze, což je nespecifická reakce
organismu vyvolaná IL-1, IL-6, TNF, prostaglandinem E nebo interferony. Proces reakce
akutní fáze je vyvolán při lokálním nebo systémovém zánětu, při traumatu nebo při
nádorovém bujení. Během této reakce dochází k odbourávání svalových bílkovin a uvolnění
aminokyselin, které jsou pak zdrojem pro syntézu bílkovin v játrech (proteiny akutní fáze).
V krvi je následně zvýšená hladina těchto proteinů. Cílem této reakce je připravit organismus
k obraně proti útočícím patogenům a k nápravě poranění. Nejznámějším z reaktantů akutní
fáze je C-reaktivní protein (CRP), který je důležitým indikátorem rozbíhajícího se zánětu.
Dalšími reaktanty akutní fáze jsou i složky komplementu, ceruloplasmin, transferin,
koagulační faktory (např. fibrinogen) haptoglobin, inhibitory proteáz, prokalcitonin atd.
Komplement představuje nejdůležitější nástroj humorální nespecifické rezistence. Jedná se o
systém složený z proteinů, které jsou přítomny v krevním séru. Vyskytne-li se vhodný podnět,
dochází k iniciaci kaskádového jevu, kdy produkt jedné reakce katalyzuje reakci další.
K činnosti tohoto systému je důležitá aktivace, která může být klasickou, alternativní nebo
lektinovou dráhou. Klasická dráha je spouštěna komplexy antigenu s protilátkou. Struktury
přítomné na povrchu bakterií (endotoxin, mikrobiální polysacharidy) umožňují rovněž
aktivovat komplement (alternativní dráha). Obdobný princip je v případě lektinové dráhy,
která aktivuje komplement prostřednictvím mikrobiálních sacharidů a sérových bílkovin
(mannanvázající protein MBP). Aktivace jedné z těchto drah vede ke kaskádě proteolytických
reakcí, jejichž výsledkem je vznik chemotaktických látek, které přitahují fagocyty. Ačkoliv
komplement dokáže ničit mikroorganismy i přímo (gramnegativní bakterie ve spolupráci
s lysozymem), hlavní význam komplementu je v posilování fagocytózy. Celý proces posílení
spočívá v označení agens (opsonizace), přitáhnutí fagocytů do místa infekce, aktivaci
fagocytů a vyvolání akutní zánětlivé odpovědi.
Schopnost fagocytózy představuje v šíření agens nejdůležitější překážku v nespecifické
imunitě.

Fagocyty jsou lokalizovány volně ve tkáních, pod kůží a sliznicemi, ale také

v lymfatických uzlinách. Mezi tzv. profesionální fagocyty řadíme neutrofily, které se
uplatňují především v obraně proti hnisavým infekcím a také makrofágy, kteří bojují proti
intracelulárním bakteriím a virům.

Primárně reagují s agens polymorfonukleáry (neutrofily), kterých je více, ale žijí velmi krátce
– zhruba jeden den. Sekundárně se uplatňují monocyty, které se v místě invaze mění
v makrofágy. Kromě fagocytózy jsou schopny uvolňovat cytokiny, které následně vyvolávají
horečku a stimulují také imunitní systém. Dalším úkolem makrofágů je stimulace tvorby
protilátek a aktivace cytotoxických T-lymfocytů.
Neutrofilní granulocyty jsou polymorfonukleární lymfocyty, které vznikají z kmenových
buněk v kostní dřeni. Společně s eozinofily a basofily je řadíme mezi granulocyty (rozdělení
dle barvitelnosti). Granulocyty jsou bílé krvinky, jejichž cytoplazma obsahuje sekreční
granula. Bílé krvinky bez těchto granul se označují jako agranulocyty. Sekreční granula
neutrofilů obsahují množství lytických enzymů. Hlavní funkcí neutrofilů je fagocytóza.
V krevním oběhu se vyskytují velmi krátce – 6-12 hodin. Na rozdíl od jiných fagocytů jsou
schopny vykonávat svou funkci ihned, bez signálů od jiných buněk. Uplatňují se tak v akutní
fázi zánětu. Jejich hlavní význam spočívá v boji proti extracelulárním bakteriím.
Eozinofilní granulocyty tvoří kolem 1 % krevních leukocytů. Jejich hlavní význam spočívá
v boji proti parazitům, kdy jsou schopni zabíjet mnohobuněčné parazity toxickými produkty a
částečně jsou schopny fagocytózy mikroorganismů (prvoci, houby, bakterie). Jejich funkcí je
také fagocytóza imunitních komplexů a uplatnění v alergických reakcích.
Bazofilní granulocyty se uplatňují při vzniku alergické reakce a dále v boji proti parazitům.
Bazofily se nacházejí v krvi a jsou krátkověké. Obdobnou úlohu mají žírné buňky, které
vznikají ze stejného prekurzoru v kostní dřeni, jsou dlouhověké a schopné proliferace. Na
rozdíl od bazofilů, které jsou volně v krevním oběhu, jsou žírné buňky lokalizovány v pojivu,
kde jsou vázány.
Nulové buňky, NK (natural killers) jsou podobné lymfocytům, ale nemají znaky B ani
T lymfocytů. Jedná se o přirozené cytotoxické buňky, které jsou schopny ničit i bez
předchozího setkání s antigenem (nádorové buňky, virem infikované buňky). Jedná se o
součást nespecifické obrany v boji proti virovým infekcím. Pravděpodobně jsou významnou
součástí i protinádorové imunity.
Zánět je definován jako obecná reakce organismu na poškození, které může být způsobena
infekcí, chemickými látkami nebo mechanicky. Jedná se o fyziologickou, adaptační a
stereotypní reakci těla, která má vést k obraně organismu před dalším poškozením. Zpravidla
je ale průběh zánětlivé reakce pro organismus nepříznivý a dochází k sebepoškozování.

Zpočátku bývá zánět omezený pouze na poškozené místo (akutní zánět). Mezi hlavní příznaky
zánětu patří:
RUBOR
Dochází ke zčervenání místa poškození, které je projevem hyperémie zánětlivého ložiska.
K hyperémii dochází v důsledku dilatace cév a zvýšeného prokrvení.
CALOR
V souvislosti s hyperémii dochází k zvýšení teploty v zánětlivém ložisku.
TUMOR
Zvýšená permeabilita (propustnost) cév vede k úniku tekutiny mimo cévy do řídkého pojiva
(intersticium) a rozvíjí se edém (otok).
DOLOR
Bolest je způsobena zánětlivými mediátory, které působí na volná nervová zakončení a také
kompresí nervů v otékající tkáni.
FUNCTIO LAESA
Porucha funkce.
Nedojde-li k potlačení příčiny zánětu, vzniká zánět chronický. Pokud není poškození výrazné,
může se zánětlivý proces vyhojit a vrátit do normálního stavu. Zpravidla je ale tkáň
poškozená tak, že se místo hojí jizvou (tkáň je nahrazena vazivem).
Význam zánětu v obraně proti infekci je nezastupitelný. Rozšířené cévy a jejich zvýšená
propustnost umožňuje prostup zánětlivých buněk a humorální složky (komplement, atd.),
které pak mohou účinně s příčinou poškození bojovat.
SPECIFICKÁ IMUNITA
Uplatňuje se později než imunita nespecifická. Na rozdíl od nespecifické imunity se obranné
mechanismy rozvíjí postupně, a to až po setkání s daným patogenem. Další rozdíl je v tvorbě
tzv. imunologické paměti, která vzniká po prvotní imunizaci, což umožňuje při dalším
kontaktu velice rychlou cílenou odpověď. Obrana je vždy specifická, je tedy zaměřena proti
konkrétnímu agens (adaptivní = tomuto agens přizpůsobená). Imunitní systém specificky
rozeznává antigeny, které nejsou tělu vlastní. Rychlost a efektivnost je závislá na tom, po
kolikáté se imunitní systém s konkrétním antigenem setkává.

Specifická imunitní odpověď je založena na vazbě antigenu na specifický receptor. Specifická
imunita je tvořena buněčnou a humorální imunitou.
Buněčnou složku specifické imunity tvoří T-lymfocyty, B-lymfocyty a plazmatické buňky.
T-lymfocyty mají na starost buněčnou odpověď. Dozrávají z kmenových buněk v brzlíku
(thymus). Ačkoliv v dospělosti dochází k jeho částečné involuci, T-lymfocyty se zde vyvíjí po
celý život.
Dle jejich funkce rozlišujeme T cytotoxické buňky (Tc lymfocyty), které jsou schopny
specificky poznat buňku nesoucí na svém povrchu cizorodé antigeny a zabít ji. Uplatňují se
hlavně u infekcí vyvolaných viry, kdy fungují jako protiteroristické komando, které zlikviduje
virem infikované buňky dříve, než stačí napadnout další buňky. Dokáží zlikvidovat i
zmutované buňky (nádorové buňky).
T pomocné buňky nebo-li Th buňky (z angl.. helper, pomocník) pomáhají aktivovat
především B-lymfocyty při jejich stimulaci antigenem (stimulují humorální imunitu). Některé
Th lymfocyty stimulují naopak makrofágy (stimulují buněčnou imunitu). Vzájemně se tyto 2
typy lymfocytů inhibují, a tak je pro vývoj obrany důležité, který z těchto systému převládne.
T tlumivé buňky (T supresorové lymfocyty) se nověji označují jako regulační a jsou schopny
tlumit činnost B-lymfocytů a tím produkci protilátek a také T-lymfocytů. Jejich hlavním
úkolem je regulovat a tlumit průběh imunitní reakce.
Protilátkovou odpověď zajišťují B-lymfocyty, plazmatické a paměťové buňky. B-lymfocyty u
savců dozrávají v kostní dřeni, na rozdíl od ptáků, kde se vyvíjejí ve Fabriciově burse
v blízkosti kloaky. Dále jsou uvolňovány do krve, kde osidlují sekundární lymfatické orgány.
Zralý B-lymfocyt nese na svém povrchu molekuly imunoglobulinu, které slouží jako
specifický receptor pro antigen. K přeměně B-lymfocytů dochází při styku s antigenem.
Aktivace B-lymfocytů v přítomnosti antigenu je zajištěna Th-lymfocyty. Po aktivaci dojde
k dělení, kdy část nově vzniklých lymfocytů se přemění na paměťové B-lymfocyty a většina
dozraje v plazmatické buňky, které produkují protilátky a přesouvají se zpět do kostní dřeně.
Humorální složku specifické imunity zajišťují především protilátky a cytokiny.
Protilátky jsou imunoglobuliny, které jsou schopny se specificky vázat na antigen.
V organismu se nacházejí ve formě volné, kdy kolují v krvi a jsou vytvořené vyzrálými

plazmatickými buňkami nebo jsou vázány na membráně B-lymfocytů a slouží jako receptor
pro antigen.
Základní stavební jednotkou protilátek jsou čtyři řetězce, které tvoří 2 lehké a 2 těžké řetězce.
Řetězce jsou spojeny nekovalentními hydrofobními silami a disulfidickými můstky do tvaru
písmene Y. Podle typů těžkých řetězců rozeznáváme 5 tříd imunoglobulinů:
IgG
Představují hlavní složku humorální imunity. Ve frakcí séra tvoří přibližně 85 %
gamaglobulinů. Díky malé velikosti snadno přechází z krve do tkání a také v závislosti na
typu placenty i do krevního oběhu plodu. IgG jsou schopny neutralizovat toxiny a viry,
usnadňují fagocytózu a aktivují komplement. Jako transplacentárně přenesené protilátky jsou
podkladem pasivní imunity mláďat. V imunitní reakci se uplatňují se zpožděním oproti IgM.
IgG, které jsou tvořeny na počátku imunitní reakce, ještě nejsou tak specifické. Jejich
specifita a síla vazby k antigenům se zvyšuje postupně.
IgM
Ze všech imunoglobulinů mají největší molekulu a v imunitní reakci se uplatňují na jejím
začátku.

Na rozdíl od IgG přetrvávají v krevní plazmě jen krátce a působí především

v krevním oběhu. Do tkání pronikají jen obtížně a skrze placentu neprochází vůbec.
Významně se uplatňují také v imunitě sliznic. IgM velice účinně pomáhají odstraňovat
bakterie. Jsou schopny navázat množství antigenů a výborně tak aglutinují. Rovněž aktivují
komplement klasickou cestou díky tvorbě množství imunokomplexů. Průkaz těchto protilátek
svědčí o tom, že ke kontaktu s antigenem došlo nedávno a tedy infekce nedávno proběhla
nebo stále probíhá. Pozitivní průkaz těchto protilátek tak poukazuje na akutní infekci.
IgA
V krevní plazmě se vyskytuje pouze v malém množství. Nejvíce zastoupen je v sekretech
sliznic, kde je produkován B-lymfocyty ve slizničních vrstvách. Představuje hlavní složku
slizniční imunity v trávicím, dýchacím, močovém a pohlavním ústrojí. Přes placentu
neprochází, proto je důležitá jeho hladina v kolostru. Hlavní význam IgA spočívá v ochraně
slizničních epitelů a to tím, že brání adherenci bakterií a způsobuje neutralizaci virů.
V aktivaci komplementu se neuplatňuje.
IgE
Ze všech tříd imunoglobulinů je v krevním séru přítomen nejméně. Zároveň má také nejkratší
poločas rozpadu. Zvýšené hladiny mohou být zaznamenány při alergických stavech a také

infekcích vyvolaných parazity (především prvoci a helminti), kdy stimuluje jejich vypuzení.
Váže se na žirné buňky nebo bazofilní granulocyty, a to z toho důvodu, že ve vázané formě je
mnohem stabilnější. V případě navázání antigenu na molekuly IgE dochází k uvolnění
mediátorů zánětů (histamin, serotonin, prostaglandiny, leukotrieny). Při prvním setkání
s antigeny (alergeny) však dochází nejprve k senzibilizaci, která vede k tvorbě specifických
IgE. Alergická reakce je spuštěna až při opakovaném setkání, kdy dojde k uvolnění výše
zmíněných mediátorů vlivem vazby alergenů na IgE. Jedná se o nejběžnější typ alergické
reakce, kterou označujeme reakcí časné přecitlivělosti. Bývá zpravidla na kůži nebo ve
sliznici dýchacího traktu a je způsobena antigeny obsaženými v prachu (zvířecí srst, roztoči),
výtrusy plísní nebo pylem.
IgD
Hlavní místem účinku je povrch B-lymfocytů, kde vykonávají funkci receptorů pro příslušné
antigeny. V krevním séru je zastoupen jen velmi málo. Nedávno bylo zjištěno, že u lidí se IgD
váže na bazofily a žírné buňky a aktivuje je k produkci antimikrobiálních faktorů, které se
účastní imunitní obrany v dýchacím traktu (alergické astma, senná rýma).
Tvorba protilátek
Primární imunitní odpověď vzniká při prvním kontaktu s antigenem. Dochází k aktivaci T a
B-lymfocytů. Začínají se tvořit protilátky IgM a postupně také IgG. IgM zpravidla vymizí do
1-4 týdnů. Mezitím dosáhnou IgG svého vrcholu a za další měsíc začne i jejich hladina klesat.
Po odeznění prvního setkání tak protilátky přetrvávají po určitou dobu v krvi a paměťové
buňky v sekundárních lymfatických orgánech (slezina, mandle, mízní uzliny). Sekundární
imunitní odpověď je podmíněna existencí imunologické paměti. Při každém dalším setkání se
stejným antigenem je díky přítomnosti paměťových buněk odpověď organismu rychlejší a
mnohem silnější. Protilátky IgG se objevují již zhruba do týdne a dosahují vyšších
koncentrací. Paměťové buňky jsou rozptýleny po celém těle a jejich mnohem větší množství.
Díky tomu může sekundární odpověď probíhat zcela bez klinických příznaků, protože
onemocnění se nestihne ani rozvinout (antigeny jsou zlikvidovány dostatečně včas).
Mechanismy nespecifické a specifické imunity spolu úzce spolupracují a společně tak tvoří
účinný nástroj v boji proti infekcím.

Průběh infekce
Samotný průběh infekce můžeme rozdělit do několika stadií:
Inkubační doba je doba od proniknutí původce nemoci do organismu do prvních příznaků
onemocnění - je to doba bez klinických příznaků. Rozlišujeme krátkou ID, která je řádově
hodiny až dny: antrax, mory, akutní průjmová onemocnění (salmonelóza), akutní respirační
onemocněnní (chřipka); střední ID – několik dní; dlouhá ID – týdny: vzteklina (2-8 týdnů),
tuberkulóza, virová hepatitida B nebo AIDS u lidí.
Prodromální stadium je dobou od prvních nespecifických symptomů (zvýšená teplota,
apatie, nechutenství aj.) do objevení se typických příznaků pro danou nemoc. Pokud jsou
přítomní původci onemocnění již v krvi, hovoříme tak o bakteriémii, virémii, parazitémii
nebo toxémii (dle původce).
Manifestní stadium je dobou manifestace typických příznaků pro danou nemoc. Jsou
přítomny specifické symptomy (krváceniny, zvracení, kožní změny aj.) V tomto stádiu
dochází již k vylučování původů onemocnění sekrety a exkrety.
Konečné stadium představuje buď rekonvalescenci a uzdravení nebo smrt.

Podle délky trvání rozlišujeme akutní, subakutní a chronické infekce.
Akutní trvají v řádech dnů (rýma, salmonelóza) až týdnů (většina infekcí).
Subakutní infekce trvají v řádech týdnů až měsíců (komplikovanější formy jakékoliv infekce).
Chronické infekce v řádech měsíců až let (tuberkulóza, parazitózy, dermatomykózy).
Infekce přenosné na člověka
-

antroponózy - infekce přenosné z člověka na člověka

Bakterie:

černý kašel – Bordetella pertusis
břišní tyfus – Salmonella typhi

Viry:

zarděnky – virus zarděnek (rod: Rubivirus, čeleď: Togaviridae)
AIDS – virus HIV (čeleď Retroviridae)

-

zoonózy - infekce přenosné ze zvířat na člověka, Bakterie: salmonelóza – Salmonella
spp.
tularemie – Francisella tularensis
lymeská borelióza – Borrelia burgdorferi

Viry:

klíšťová encephalitida – arboviry (rod: Flavivirus, čeleď: Flaviviridae)

Plísně:

trichofytóza – Trichophyton verrucosum

-

sapronózy - infekce přenosné z prostředí (v němž se původce množí) na člověka

Bakterie:

antrax – snět slezinná – Bacillus antracis
tetanus – Clostridium tetani
legionelóza – legionářská nemoc – Legionella pneumophilla

Mezi základní druhy mikroorganismů řadíme priony, viry, bakterie a plísně.
1) Priony
Jedná se o malé bílkovinné částice, které jsou tělu vlastní a nevyvolávají tak imunitní
odpověď organismu. Změnou jejich konformace dochází k hromadění patologických forem
prionů v mozku, což vede k fatálním neurodegenerativním onemocněním u zvířat i lidí.
2) Viry
Virové částice obsahují DNA nebo RNA (jedno nebo dvouvláknitou) obalené bílkovinnou
složkou. Množí se zásadně intracelulárně, k rozmnožování potřebují hostitelskou buňku.
Vyvolávají imunitní odpověď.
3) Bakterie
Bakterie obsahují DNA i RNA, jedná se o jednobuněčné organismy. Nemají pravé jádro
s jadernou membránou, označují se jako prokaryota. Většina se množí extracelulárně, některé
intracelulárně. Vyvolávají imunitní odpověď.
4) Plísně
Jsou to jednobuněčné (kvasinky) nebo mnohobuněčné mikroorganismy, mají DNA i RNA.
Množí se extracelulárně. Vyvolávají imunitní odpověď.

PRIONY
Toto infekční agens se od ostatních liší především absencí nukleové kyseliny. Neobsahuje
tedy DNA ani RNA a jedná se o bílkovinu, která je tělu vlastní. Prionová bílkovina PrPc se
zcela přirozeně vyskytuje v mozkové tkání. Priony se také nachází v buňkách očí, srdce, plic,
střeva, sleziny, brzlíku, lymfatických uzlin a krevních cév.
Skutečná funkce nezměněné prionové bílkoviny není zcela známá. Předpokládá se, že se
podílí na cirkadiálních rytmech, a to tím, že ovlivňuje spánek a bdění. Zapojuje se
pravděpodobně také do udržování homeostázy mědi v organismu, zasahuje do apoptózy
neuronů a také do antioxidačních procesů v těle.
Fyziologická forma PrPc má 254 aminokyselin a v prostorovém uspořádání převažuje alfa
helix. Patologickou formou je PrPSc, která má 142 aminokyselin a liší se prostorovým
uspořádáním, kde převahuje beta skládaný list. Za normálních okolností je prionová
bílkovina štěpena proteinázou K a může tak být metabolizována a odbourána. Zmutovaná
bílkovina je však vlivem své změny konformace odolná vůči enzymům, které umožňují
likvidaci poškozených bílkovin. Vlivem toho dochází k jejich přetrvávání v mozkové tkání.
Mimo jiné jsou patogenní priony velmi odolné i vůči fyzikálním i chemickým vlivům
(dezinfekce, sterilizace).
PrPSc vznikají mutací zdravé formy prionové bílkoviny nebo infekcí ze zevního prostředí,
kdy patogenní forma prionové bílkoviny slouží jako matrice pro vznik nových PrPSc. Zvažuje
se rovněž spontánní přepnutí a změna konformace vlivem faktorů zevního a vnitřního
prostředí.
Prion se tvoří vždy pouze v hostitelské buňce. Jelikož se jedná o bílkovinu tělu vlastní,
nevyvolává imunitní odpověď ani v případě patologické formy. Hromaděním PrPSc
v nervových buňkách dochází k postupné vakuolární degeneraci nervové tkáně. Výsledkem je
spongioformní vzhled nervové tkáně. Hovoříme tedy o chronickém neurodegenerativním
onemocnění.
Diagnostika prionů:
Vzorky se odebírají z poražených zvířat na jatkách nebo ze zvířat uhynulých. Pomocí
odběrové soustavy se odebírá vzorek prodloužené míchy. Patohistologickým vyšetřením se
zjišťuje vakuolární degenerace neuronů (způsobuje spongiformní = houbovitý vzhled
mozku). K diagnostice se používá metoda Western-blot, Vyvíjí se průkaz markerových

proteinů v cerebrospinálním moku (metoda ELISA). Referenčními laboratořemi pro vyšetření
jsou SVÚ v Praze, Jihlavě a Olomouci.
Přehled prionových onemocnění:
SCRAPIE
Jedná se o nebezpečnou nákazu, která byla poprvé popsána již v roce 1732. Toto onemocnění,
označované jako klusavka vyvolává neurodegenerativní onemocnění především u ovcí, ale
mohou onemocnět i kozy. Na rozdíl od BSE se priony vyskytují ve všech tkáních a rovněž
také v plodových obalech a vodách fétů.
Přenos tohoto onemocnění je možný vertikálně i horizontálně kontaminovaným krmivem
nebo vodou. Klinické příznaky se většinou objevují ve věku 2-5 let a jsou spojeny s výrazným
pruritem. K úpornému svědění dochází především na kůži pánevních končetin, na bedrech a
hlavě. Ovce se otírají a vlnu si vykusují. Výsledkem je výrazná iritace kůže a ztráta rouna na
postižených místech. Dochází ke změnám v chování, které zahrnují plachost, strach,
zaostávání za stádem, ale i agresivitu. Postupně se objevuje třes hlavy, atypické držení a
zvedání hrudních a pánevních končetin, inkoordinace pohybů a v konečném stádiu ochablost,
ulehnutí a neschopnost stát. Zvíře výrazně hubne a hyne do 6 měsíců. Scrapie je velmi
podobná

metabolickým

onemocněním

(ketóza,

hypokalcémie,

hypomagnezémie).

Z hlediska prevence, byla prokázána geneticky podmíněná vnímavost u některých plemen
dána specifickými kodony. Tyto poznatky tak lze využít k cílenému tlumení scrapie pomocí
genotypizace.
BOVINNÍ SPONGIOFORMNÍ ENCEFALOPATIE
BSE řadíme společně se scrapie mezi transmisivní spongioformní encefalopatie. Jedná se o
neurodegenerativní onemocnění skotu, pro které neexistuje terapie ani vakcína. Projevuje se
změnami chování, poruchami koordinace pohybů, má chronický průběh a vždy končí fatálně.
Inkubační doba u infekcí TSE je obecně u všech vnímavých zvířat velmi dlouhá, například u
skotu 2 – 10 let (s průměrem 4 – 5 let) a u ovcí a koz 1 – 5 let v závislosti na velikosti
infekční dávky, vnímavosti k onemocnění a stresovým vlivům.
Poprvé se BSE objevilo ve Velké Británii v roce 1986. Za příčinu tohoto onemocnění se uvádí
zkrmování masokostních mouček nebo kafilerního tuku z ovcí nemocných scrapie. V ČR se
BSE poprvé objevilo v roce 2001. Do roku 2010 bylo u nás diagnostikováno 30 případů.

Od roku 2010 nebyly další případy zaznamenány. K přenosu tohoto onemocnění dochází
nepřímo – např. kontaminovaným krmivem.
Klinické příznaky
Pro TSE je charakteristický subakutní nebo chronický průběh onemocnění spojený se ztrátou
kondice a příznaky typickými pro narušení centrálního nervového systému. Počáteční
příznaky bývají nespecifické a jsou spojeny s podrážděností, změnou chování a neklidem.
Nemocná zvířata se oddělují od zbytku stáda, nechtějí chodit do dojírny, do stáji nebo do
boxů. Zvířata mohou být nezvladatelné až agresivní. V další fází onemocnění se objevují
nervové příznaky zahrnující třes, poruchy koordinace pohybů a slabost zadních končetin.
Nemocná zvířata ze stáda jsou typická zvýšenou pohybovou aktivitou, neustálým proměnami
chování zvířat – lekavost, neklid, kopání, hrabání, napadání jiných zvířat, pocity strachu,
přebíháním z místa na místo a narážením do překážek. Při pohybu u skotu, ale také u ovcí je
dále pozorováno vyhazování končetinami na stranu, vysoké našlapování (tzv. kohoutí krok),
nedostatečné ohýbání pánevních končetin a strnulý pohyb s občasným upadnutím. Ležící
zvíře má problémy vstát a s postupujícím onemocněním zůstává dlouhodobě ležet. Ačkoliv
chuť k příjmu krmiva zůstává zachována, pro TSE je charakteristické výrazné hubnutí a ztráta
kondice. Sporadicky může být pozorováno mírné zvýšení tělesné teploty nad 39,5 °C, co
může souviset se sekundární infekcí. Klasická symptomatická léčba je při tomto onemocnění
zcela neúčinná. Nemocná zvířata hynou za nervových příznaků na celkové vyčerpání během
několika týdnů (cca 1 až 8).
Transmisivní spongioformní encefalopatie se objevují i u jiných druhů zvířat:
•

Transmisivní encefalopatie norků (TME)

•

Chronické chřadnutí jelenovitých (CWD)

•

Felinní spongiformní encefalopatie (FSE)

Prionová onemocnění u lidí
V rámci experimentu byly prováděny pokusy přenést prion z nemocného člověka na zvíře
(zdravý šimpanz). Tyto pokusy nebyly úspěšné. Nicméně, při experimentech s makaky se
podařilo vyvolat onemocnění podobné Creutzfeldt-Jakobově chorobě. Ačkoliv určitá možnost
přenosu existuje, možnost mezidruhové přenosu prionů ze zvířat na člověka se spíše vylučuje.

Zcela první byla popsána Creutzfeldt-Jakobova choroba, popsaná roku 1920. Toto
onemocnění se objevuje ve věku kolem 65 let. Hlavními klinickými příznaky jsou rozvíjející
se demence, únava, poruchy chování, ztráta schopnosti mluvit a svalové křeče. K úmrtí
dochází do několika měsíců od nástupu příznaků. Neexistuje zde predispozice v rámci pohlaví
ani lidských ras. Cca 5–10 % nemocných získává nemoc dědičně. Existuje i nová varianta této
choroby popsána v roce 1996, která se vyskytuje u lidí ve věku 19–39 let a mívá delší průběh,
kdy převažují příznaky psychické.
Kuru
K objevu tohoto onemocnění přispěl mladý americký epidemiolog D. C. Gajdusek, potomek
slovenských přistěhovalců. V letech 1956-1957 působil na Nové Guinei, kde se
spolupracovníky zaznamenal u místního kmene Fore smrtelné onemocnění, kteří domorodci
označovali jako kuru, což v překladu znamená „třesu se“. Toto onemocnění bylo spojeno
s nervovými příznaky, kdy se postupně projevovaly poruchy řeči, záchvaty a v konečném
stádiu ztráta hybnosti a smrt, která nastala do několika měsíců.
Toto onemocnění připomínalo již známou Creutzfeldt-Jakobovu chorobu (CJD) a při
mikroskopické diagnostice mozků zemřelých se prokázala houbovitá konzistence spojena
s neurodegenerativními procesy.
Gajdusek provedl experiment, kdy naočkoval suspenzi buněk mozku zemřelých různým
laboratorním zvířatům včetně opic. Po dlouhé inkubační době se příznaky onemocnění u nich
projevily. Přenos onemocnění na Nové Guinei byl objasněn tím, že u kmene Forejců stále
přetrvával rituální kanibalismus, kdy příbuzní v rámci obřadů jedli zemřelé- nemocné. Díky
zákazu kanibalismu ze strany australské vlády došlo k vymizení tohoto onemocnění.
Gerstmannův-Sträusslerův–Scheinkerův syndrom a je dán specifickou mutací v genu pro
protein PrP. Nástup klinických příznaků může být trvat i 15 let.
Fetální familiální nespavost (insomnie) je rovněž dána specifi ckou mutací v genu pro
protein PrP, kdy po objevení se klinických příznaku dochází také jako u předchozího
onemocnění ke smrti do 1 roku.
Mnohočetná systémová atrofie (MSA)
V roce 2015 byla na univerzitě v San Franciscu prokázáno, že příčinou tohoto smrtelného
systémového neurodegenerativního onemocnění jsou právě priony.

Lze předpokládat, že existují i další neurodegenerativní onemocnění lidí i zvířat, které nebyly
dosud objeveny, kdy jejich původcem jsou pozměněné bílkoviny tělu vlastní – priony.
Pro priony je charakteristické:
1. vysoká odolnost vůči fyzikálním i chemickým vlivům (sterilizace, dezinfekce)
2. nevyvolávají imunitní odpověď (nemají NK)
3. prionové onemocnění má dlouhou inkubační dobu
4. priony se fyziologicky vyskytují v mozkové tkáni – PrP
5. patogenní

priony

vyvolávají

neurodegenerativní

nezánětlivé

smrtelné

onemocnění zvířat i lidí

VIROVÁ ONEMOCNĚNÍ
Virus je mikroorganismus, který je tvořen jednou nebo několika molekulami DNA nebo
RNA, které jsou obaleny zpravidla bílkovinnou složkou. Na rozdíl od bakterií, k množení
vyžadují přítomnost hostitelské buňky. Vlastní reprodukce mimo buňky nejsou schopny.
Přítomnost nukleové kyseliny umožňuje reakci organismu a tvorbu imunitní odpovědi.
Velikost virů se pohybuje od 20 - 300 nm. Mezi nejmenší známé viry patří např. parvoviry
(parvus – latinsky malý). Až 300 nm mohou mít naopak viry neštovic – poxviry. Kromě
velikosti se viry od sebe liší i svým tvarem, který může být kulovitý, vláknitý nebo
tyčinkovitý. Nejdůležitější součástí viru je nukleová kyselina, která je nositelkou genetické
informace a tvoří genom viru. Dle typu nukleové kyseliny rozlišujeme DNA nebo RNA viry.
Genetická informace uložená ve formě RNA je pro viry jedinečná. RNA viry vykazují vyšší
stupeň mutací, což představuje evoluční výhodu, kdy RNA viry snadněji unikají obranným
mechanismům organismu. Nukleová kyselina virového genomu je obalena proteinovou
ochrannou vrstvou – kapsidou. Tato schránka je zpravidla kubická (dvacetistěn) nebo
helikoidální (spirálovitá). Nukleová kyselina, která je obalena kapsidou se nazývá
nukleokapsida. Viry, které jsou tvořeny pouze touto nukleokapsidou se označují jako viry
neobalené. Většina virů má na svém povrchu ještě membránu, která je obdobná
cytoplazmatické membráně buněk. Je složená z fosfolipidů, proteinů, glykopeptidů a
polysacharidů. Takové to obalené viry jsou pak oproti virům neobaleným odolnější vůči
dezinfekčním prostředkům. Naopak viry neobalené bývají odolnější vůči éteru, tukovým
rozpouštědlům a jsou relativně odolné i k vlivům zevního prostředí.

Základní strukturní a infekční virovou částicí je virion, který je tvořen obalenou nebo
neobalenou nukleokapsidou.
Množení viru:
Díky svému způsobu replikace je řadíme mezi obligátně intracelulární patogeny. Průběh
množení má několik na sebe navazujících fází. Samotný reprodukční cyklus zahajuje fáze
adsorpce, kdy dochází k navázání viru na povrch vnímavé buňky. Pro adsorpci je nezbytná
přítomnost receptorů, na které se mohou viriony navázat. Po adsorpci následuje fáze
penetrace, kdy dochází k průniku viru do buňky. Způsoby průniku se liší v závislosti na
druzích virů. Nejčastěji dochází k průniku pomocí pinocytózy (vchlípení cytoplazmatické
membrány dovnitř buňky, typ endocytózy).

Další fází je dekapsidace, kdy dochází k

rozrušení povrchu viru a obnažení genomu prostřednictvím buněčných proteolytických
enzymů. Následuje fáze eklipsy, kdy je zahájena vlastní reprodukce viru. Dochází k předání
genetické informace viru genomu buňky. Poté následuje reprodukce virové DNA nebo RNA.
Pro svou reprodukci využívají transkripční a translační aparát vnímavé hostitelské buňky. Ve
fázi maturace dochází ke konečnému dotvoření genomu virionů – DNA nebo RNA včetně
obalu virů. Posledním krokem je uvolnění viru z buňky. Viriony opouštějí buňku různými
způsoby. Viriony se uvolňují pučením nebo přestupem přes mezibuněčné kanálky.

U

cytopatogenních virů dochází k uvolnění virionů rozpadem buňky (lýza). Uvolněné viriony
pak mohou napadat další buňky. Takový to proces množení označujeme jako lytický cyklus.
V případě, že virus se aktivně v buňce nemnoží a začleňuje se pouze do genomu hostitelské
buňky, hovoříme o lyzogenním cyklu. S takovým to mechanismem se setkáváme u virů čeledi
Retroviridae, kde RNA je přepisována reverzní transkriptázou do DNA, která je integrována
jako provirus do genomu hostitelské buňky.
Klasifikace v rámci taxonomického systému virů je založena na typu nukleové kyseliny
(RNA nebo DNA), počtu vláken (jednovláknitá nebo dvouvláknitá), charakteristické genomu
a strategii replikace.
Viry obsahující jednovláknitou DNA – ssDNA viry
•

Parvoviridae (parvoviróza psů, prasat, skotu)

•

Circoviridae (cirkovirové onemocnění prasat)

Viry obsahující dvojvláknitou DNA – dsDNA viry
•

Poxviridae (neštovice kravské)

•

Herpesviridae (Aujezského choroba, IBR skotu)

Viry obsahující jednovláknitou RNA – ssRNA viry
•

Orthomyxoviridae (chřipka ptáků, prasat, koní)

•

Rhabdoviridae (vzteklina)

•

Paramyxoviridae (psinka, parainfluenza 3)

•

Viry s reverzní transkripcí: Retroviridae (Maedi-Visna, FIV, FeLV, virus aviární
leukózy, enzootická bovinní leukóza)

Viry obsahující dvojvláknitou RNA – dsRNA viry
•

Reoviridae (mor koní; katarální horečka ovcí; rotaviry skotu, psů, koček a prasat)

Diagnostika virů
Průkaz původců onemocnění je možný přímým a nepřímým způsobem. Hlavním cílem je, aby
diagnostika byla rychlá, jednoduchá, dostatečně citlivá, specifická a rovněž byla ekonomicky
nenákladná.
Přímý průkaz viru je nutný při podezření na velmi nebezpečnou nákazu (např. SLAK, mor
prasat). Prokazována je přímo přítomnost viru nebo jeho částí – virových antigenů. Za
běžných okolností je dostačující nepřímý průkaz, kdy jsou prokazovány specifické protilátky.
Většina virů je schopna přežívat mimo buňku po různě dlouhou dobu v závislosti na teplotě,
pH prostředí, světelném záření, aktivitě vody apod. Vzorky pro vyšetření tedy musí být
chráněny, což zpravidla zajišťuje vhodné transportní médium (fyziologický roztok s různými
protektivními složkami). Vzorky pro virologické vyšetření se uchovávají zpravidla při + 4 °C
v případě, že jsou zpracovány do 48 hodin.
Odběr vzorku musí být proveden ze správného místa a ve vhodný čas. Ideálně by měl být
proveden odběr v době manifestace nespecifických klinických příznaků. V prodromálním
stádiu infekce jsou totiž agens přítomny v maximálním množství. V pozdějších fázích
onemocnění množství v krvi klesá a může úplně vymizet, což diagnostiku z krve může zastřít
a zkomplikovat.
Materiál k virologickému vyšetření:
Místo odběru se odvíjí od předpokládané příčiny samotného onemocnění v závislosti na
suspektní diagnóze. Primárním místem vstupu u virů bývají epiteliální povrchy. Nejčastěji
odebíraným vzorkem bývají výtěry, a to z nosu nebo nosohltanu, případně aspirát z nosní
dutiny nebo z hrtanu. U střevních infekcí bývá častým vzorkem trus, případně výtěr

z rekta. Kromě výtěrů lze získat sekrety rovněž sondou nebo výplachem. Výtěry lze získávat
rovněž z pohlavních cest nebo oka. Při změnách na kůži se často provádí stěry z kožních lézí.
Přímý průkaz viru
Metody přímé diagnostiky virů zahrnují:
1) mikroskopie (obtížná pro malou velikost virů)
2) izolace viru (kultivace viru)
- buněčné kultury, kuřecí embrya, pokusná zvířata
3) konečná identifikace viru (na základě analýzy DNA nebo RNA) – metody molekulární
biologie – PCR
4) určení dalších potřebných vlastností viru (virulence, průkaz antigenu)

DETEKCE VIRU ELEKTRONOVÝM MIKROSKOPEM
Elektronová mikroskopie umožňuje na rozdíl od jiných metod přímo vizualizovat virus, který
je pak možné identifikovat na základě morfologie. Ve veterinární medicíně se tato metoda
začala používat koncem 60. let. Na rozdíl od optického mikroskopu, kde se využívají
skleněné čočky a viditelné světlo, v elektronové mikroskopii jsou přítomny čočky
elektromagnetické a místo fotonů je využíván svazek elektronů. Lidské oko je schopné
rozlišit detaily s minimální velikostí (rozlišovací schopnost) 0.1 mm. Velikost virů se
pohybuje od 20-300 nm. U optického mikroskopu je jeho maximální rozlišovací schopnost
200 nm v závislosti na typu mikroskopu. Tuto rozlišovací schopnost nelze zvyšovat např.
stupňováním okulárového zvětšení, neboť je omezena vlnovou délkou světla. Optický
mikroskop tak k diagnostice virů využít nelze. V případě elektronových mikroskopů je vlnová
délka podstatně kratší než u viditelného světla a jelikož je rozlišovací schopnost úměrná
vlnové délce použitého záření má elektronový mikroskop mnohem vyšší rozlišovací
schopnost – 0,2 nm. Mimo jiné má také mnohem vyšší efektivní zvětšení (až 1 000 000×)
oproti optickým mikroskopům.
Pro diagnostiku v elektronové mikroskopii se zpravidla využívá vezikulární tekutina, kožní
léze, nosohltanový sekret, sliny, slzy, tekutina z bioptického materiálu nebo tkáňových kultur.
Dalším klinickým materiálem využívaným v elektronové mikroskopii bývá moč, krevní
sérum, mozkomíšní mok, stolice, bradavice, bioptický a autoptický materiál, tkáňové
kultury a chorioalantois.
Rozlišují se dva základní typy elektronových mikroskopů:

Rastrovací (skenovací) elektronový mikroskop SEM funguje tím způsobem, že na vzorek
dopadá svazek elektronů, které se následně odráží (emitace) a převádí na viditelný obraz. Lze
jej využít k detailnímu zobrazení povrchových struktur viru.
Transmisní elektronový mikroskop TEM na rozdíl od SEM umožňuje průchod svazku
elektronů vzorkem a při vizualizaci nám tak zobrazí vnitřní struktury viru.
Mezi největší výhody elektronových mikroskopů patří velmi velké zvětšení – řádově
až 1 000 000, což umožňuje detailně pozorovat virovou strukturu. Mezi nevýhody patří, že
preparáty musí být umístěny ve vakuu a v případě TEM musí být vzorky velice tenké.
Pro zvýšení citlivosti a konečnou identifikaci viru lze využít imunoelektronové mikroskopie.
Metoda se využívá hlavně u obtížně rozlišitelných virů, jako jsou enteroviry.

KULTIVACE VIRŮ
Jelikož replikace virů probíhá pouze v živých buňkách, přímý průkaz virů kultivací nelze
provádět na živných agarových půdách jak je tomu v případě bakterií. Pro kultivaci viru lze
využít buněčné kultury, kuřecí embrya nebo laboratorní zvířata. Nevýhodou virové kultivace
je její časová náročnost a také obtížný výběr správného kultivačního systému.
V současné době je nutné v pokusech uplatňovat koncept 3R. Cílem je omezit zbytečné
utrpení zvířat, a to tím, že jsou nahrazeny metodami in vitro (replacement). V případě, že to
není možné, využívají se alespoň pro pokusy živočichové s nižším stupněm vývoje. Dalším
bodem je omezení počtu prováděných pokusů (reduction), kdy by měly být použity v pokusu
co nejmenší počet zvířat. Počet zvířat by měl být ale minimálně takový, aby bylo možné
získat validní výsledky. Pokud není možné se při pokusu vyhnout využití laboratorních zvířat,
je potřeba provést pokus tak, aby zvířata co nejméně trpěla (refinement).
Uplatňováním konceptu 3R jsou tak experimentální zvířata využívána i pro kultivaci virů jen
velmi omezeně např. při diagnostice vztekliny.
Kultivace virů může být prováděna také na kuřecích embryích. V současnosti ustupuje tato
metoda buněčným kulturám, ale v případě diagnostiky některých aviárních virů nebo virů
chřipky má stále velký význam. K diagnostice se využívají oplozená vajíčka, která pocházejí
ze SPF (specific pathogen free) chovů. Jedná se o chovy, kde jsou zvířata chována
s definovanou mikrobiální mikroflórou.

Do oplozeného vejce se aplikuje vyšetřovaná

tekutina (inokulum). Způsoby inokulace se liší dle typu viru a jeho účinků. (inokulace do

žloutkového vaku, amniového vaku, alantoidního vaku nebo inokulace na chorionalantoidní
membránu). Embrya jsou pak inkubována několik dní. Následně jsou oplozená vejce
prosvěcována a vejce neoplozené nebo s mrtvým embryem jsou vyřazována. Výsledkem
kultivace jsou kuřecí embrya s namnoženým virem, kterým jsme tato embrya původně
inukulovali. Namnožený virus lze využít k diagnostice nebo např. k výrobě vakcín.
Buněčné kultury představují v současné době zlatý standard v diagnostice virů. Ačkoliv se již
dnes využívají velmi rychlé metody prokazující viry ve vyšetřovaném materiálu, pro přímý
průkaz viru mají stále velký význam. V diagnostice virů se využívají tyto druhy buněčných
kultur.
Primární buněčné kultury se získávají enzymatickým rozvolněním původní tkáně. Jedná se
o směs různých typů buněk, které jsou diploidní. Jejich nevýhodou je krátká životnost.
Z tohoto důvodu je nutné pravidelné pasážování, kdy buňky, které tvoří jednu vrstvu,
podléhají po několika dnech degenerativním změnám. Je nutné je přemístit do nové nádoby,
kde budou opětovně ve vhodné koncentraci. Tímto způsobem se nastartuje nový cyklus dělení
a proliferace buněk v nádobě.

Více než jednou pasážované kultury označujeme jako

sekundární buněčné kultury. Pasážování lze provádět nejvíce 30-50 x (1 rok), pak dochází
k selekci určitých typů buněk, což je pak nežádoucí pro kultivaci virů. Z hlediska pasážování
jsou tak výhodné buněčné linie, které lze pasážovat neomezeně. Jejich plošnému využití
brání skutečnost, že je nelze využít ke kultivaci u všech druhu vírů. Jedná se o heteroploidní
buňky získané selekcí z primárních buněčných kultur ovlivněných mutageny nebo získané
přímo kultivací buněk nádorů. Specifické je využití orgánových kultur, které přežívají in
vitro při zachování své původní struktury. Udržování a zakládání je ale náročné, a proto se
využívají jen ve zvláštních případech.
PCR
Polymerázová řetězová reakce byla zavedena v roce 1983 Kary Mullis (zisk Nobelovy ceny).
Tato metoda umožňuje přímý průkaz nukleové kyseliny s vysokou specifitou a citlivostí.
Vysoká citlivost této metody je zároveň i velkou nevýhodou kvůli riziku kontaminace a zisku
falešně pozitivních výsledků. PCR je založena na zmnožení (amplifikace) úseku DNA do
takového množství, které je pak možné vhodnou metodou detekovat. Úseky DNA, které se
mají namnožit (amplifikovat), musí být ohraničeny na začátku a na konci tzv. primery
(krátkými oligonukleotidy DNA). Ke kopírování DNA se využívá DNA-polymeráza. PCR
probíhá v zařízení zvaném termocykler, ve kterém probíhají 3 opakující se kroky:

1. Denaturace – teplota 950C, dochází k rozvolnění dvoušroubovice DNA na 2
jednořetězcové šroubovice.
2. Hybridizace- 50-600C, dochází k navázání specifických primerů na úsek, který má
být amplifikován protisměrně na obou vláknech
3. Syntéza nového vlákna- 720C- prodlužování nového vlákna podle templátu pomoci
DNA polymerázy
Celý proces se asi 30 x opakuje a trvá asi 2 – 3 h.
Amplifikovaná DNA je následně rozdělena při gelové elektroforéze podle své velikosti.
K vizualizaci dochází barvením např. pomocí ethidium bromidu. Po obarvení se gel umístí
pod UV světlo, kde ethidium bromid oranžově fluoreskuje. Velikost PCR produktu je v
určitém velikostním rozmezí a udává se v párech bazí (bp). K odhadu velikostí DNA produktů
se používá DNA marker s fragmenty o známé velikosti.
Existuje několik modifikací klasické PCR:
Multiplex-PCR
Umožňuje detekci více genů současně. Podle počtu požadovaných PCR produktů obsahuje
master mix a příslušný počet párů primerů.
Real-time PCR (qPCR)
Je schopna detekovat každý produkt PCR v reálném čase, nikoliv až po skončení. Pro
stanovení využívá sledování fluorescenčního signálu, který je vysílaný sondami navázanými
specificky nebo nespecificky na amplifikované úseky. Metoda je jednodušší a rychlejší než
klasická PCR. Velkou výhodou metody real-time PCR je možnost kvantifikace množství
templátu.
RT-PCR = polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí
Umožňuje amplifikaci segmentu RNA, což nachází uplatnění u diagnostiky RNA virů.
Řetězec RNA je nejprve přepsán do cDNA pomocí enzymu reverzní transkriptázy a poté
probíhá již celý cyklus reakcí jako běžná PCR.
https://cit.vfu.cz/opvk2014/?title=teorie-metody_molekularni_biologie&lang=cz
HEMAGLUTINAČNÍ TEST
Tato metoda přímé diagnostiky virů je založena na schopnosti některých virů aglutinovat
erytrocyty. Příkladem virů, které jsou schopny hemaglutinace jsou viry chřipky nebo

parvoviry. Pokud jsou aglutinační viry přítomny, dochází k tvorbě aglutinátu ve formě
zrnitého povlaku. Je-li vyšetřovaný vzorek negativní, erytrocyty sedimentují na dno.

Nepřímý průkaz viru
Nepřímá diagnostika virů je založena na průkazu protilátek. Většinou se k průkazu protilátek
využívá krevním sérum, proto se nepřímé metody označují jako serologické. Nepřímá
diagnostika je založena na sledování koncentrace protilátek za delší časový úsek (2-3 týdny).
Odebírají se proto vždy párové vzorky, a to z období akutních klinických příznaků (počátek
onemocnění) a z období rekonvalescence. Pro posouzení stádia onemocnění je důležité
odlišení protilátek typu IgM (časná akutní infekce) a IgG (již proběhlá infekce). Pro nepřímou
diagnostiku lze využít celou řadu testů.
HEMAGLUTINAČNÍ INHIBIČNÍ TEST
Tato metoda nepřímého průkazu virů je založena na schopnosti některých specifických
antivirových protilátek inhibovat hemaglutinační reakci. Hemaglutinace je schopna celá řada
virů. HIT se využívá při diagnostice parainfluenzy – 3 nebo parvovirózy prasat. Reakce může
být komplikována přítomností virových inhibitorů, proto je nutné před samotným vyšetřením
krevní sérum tepelně inaktivovat. Pokud jsou specifické antivirové protilátky přítomny,
dochází k inhibici aglutinace, což se projeví sedimentací erytrocytů. Nejsou-li protilátky
přítomny, erytrocyty nám aglutinují. K diagnostice antivirových protilátek se využívá
referenční kmen viru schopný erytrocyty aglutinovat.
VIRUS NEUTRALIZAČNÍ TEST (VNT)
Podstatou je schopnost specifické protilátky neutralizovat virus. Neutralizační schopnosti se
prokazují na laboratorních zvířatech, kuřecích embryích nebo nejčastěji na tkáňových
kulturách. Pokud jsou specifické protilátky v krevním séru přítomny, dochází u viru ke ztrátě
schopnosti hostitelskou buňku infikovat a způsobovat u ní cytopatický efekt (CPE). Tato
metoda se využívá při diagnostice původců těchto onemocnění: Aujezskyho choroba, SLAK,
IBR, BVD-MD.
IMUNOPEROXIDÁZOVÝ TEST (IPA)
Je založen na kvantitativním stanovení přítomnosti protilátek ve vyšetřovaném séru proti
virovému antigenu, který je fixován v buněčné kultuře v jamkách mikrotitračních destiček.
Přítomnost protilátek je indikována tvorbou hnědočerveného zabarvení v cytoplazmě buněk.
Intenzita zabarvení v různých ředěních séra odpovídá množství přítomných protilátek.

Výsledek je udáván v „titrech“. K průkazu se využívá konjugát: antidruhové protilátky +
peroxidáza.
Přímý a nepřímý průkaz viru
IMUNOFLUORESCENČNÍ TEST
IF umožňuje kvantitativní i kvalitativní stanovení antigenů nebo protilátek.
Přímá imunofluorescence umožňuje průkaz viru na buněčných kulturách nebo v otiskových
preparátech. K provedení testu je nutný konjugát, což je antivirová protilátka, která je
označená fluorescenčním barvivem: fluorescein-izothiokyanát FITC Po ozáření toto barvivo
vyzařuje světlezelené záření. V pozitivním preparátu se konjugát nevymývá a zůstává
navázán na antigen. Při pozorování pod fluorescenčním mikroskopem lze tak pozorovat
inkluze světle zelené barvy.
Nepřímá imunofluorescence umožňuje průkaz specifických protilátek. Vzorky sér jsou
inkubovány se známým antigenem, který je fixován na podložním skle. Jsou-li specifické
protilátky přítomny, dojde k vytvoření imunokomplexů, na které se pak v druhém kroku
mohou navázat fluoresceinem značené protilátky. Preparát je rovněž prohlížen ve
fluorescenčním mikroskopu.
ELISA
enzyme-linked immunosorbent assay
Tato metoda umožňuje kvalitativní nebo semikvantitativní stanovení a patří mezi
nejpoužívanější imunoenzymatickou metodu. Lze ji využít k detekci antigenů, ale častěji
k průkazu protilátek (nepřímá ELISA).
Metoda provedení je obdobná u detekce virů i protilátek.
Do této imunoenzymatické reakce vstupují:
-

Ag, Ab: detekované/známé

-

konjugát- Ab proti proti druhově specifickým Ab s navázaným enzymem: křenová
peroxidáza nebo alk. fosfatáza

-

substrát – reakcí s enzymem mění barvu nebo reaguje s chromogenem

Při detekci protilátek je vyšetřované sérum napipetované do jamek mikrotitrační destičky, kde
je na stěnách navázán známý antigen. Protilátky, které se nenaváží na tento antigen, jsou
vymyty promytím jamek. Následují přidání konjugátu, který se naváže na imunokomplexy,
pokud jsou přítomny. V opačném případě se taktéž vymývá další promytím jamek. Vazbu

konjugátu na imunokomplexy pak prokazujeme přidáním substrátu, který reakcí s enzymem
konjugátu vytvoří barevnou reakci, a tu pak můžeme v jamkách detekovat.
Pozitivní výsledek: zbarvení jednotlivých jamek dle charakteru substrátu (modrá barva se po
přidání stop roztoku (kyselina sírová) změní na žlutou).
Negativní výsledek: jamky zůstanou beze změny barvy (konjugáty i substrát jsou vymyty).
Při detekci virů probíhá imunoenzymatická metoda na stejném principu. Detekované virové
antigeny se mohou navázat na protilátky, které jsou přítomny na stěnách jamek mikrotitrační
destičky. Dále je stejným způsobem přidán konjugát a substrát. Vyšetřovaným materiálem pro
detekci virů mohou být všechny tělní tekutiny, kde předpokládáme přítomnost viru.
Barevné změny v jamkách lze pozorovat pouhým okem nebo pomocí spektrofotometru.
Od doby vzniku této metody existuje její celá řada modifikací. Výše byla popsána klasická
sendvičová ELISA. Dalším typem může být kompetitivní ELISA, kdy známe množství
značeného antigenu soutěží o vazebná místa na protilátkách (limitovaný počet) s neznámým
množstvím vyšetřovaného antigenu. Volné primární protilátky se vážou na imobilizovaný
antigen a jsou detekovány enzymaticky značenými sekundárními protilátkami. Nakonec je
přidán chromogenní substrát. Koncentrace detekovaného antigenu je nepřímo úměrná
intenzitě barevné reakce.
Na trhu je přítomna celá řada komerčních souprav na bázi ELISA. V praxi malých zvířat se
používají snap testy pro průkaz celé řady onemocnění (parvoviróza psů, virová leukémie
koček, virová imunodeficience koček atd.). Tyto testy poskytují výsledky během několika
minut a jsou pro rychlou diagnostiku dostatečně specifické.
RIA
Radioimmuniassay
Na rozdíl od klasické ELISY jsou protilátky nebo antigeny značeny radioaktivním izotopem,
zejména jódem. Nevýhodou této metody je práce s radioizotopy a náklady spojené
s diagnostikou. Využití této metody u diagnostiky těchto závažných onemocnění: infekční
anemie u koní, enzootická leukóza skotu, maedi-visna, bluetongue.
IMUNOBLOT (WESTERN BLOT)
Tato metoda umožňuje detekci viru s vyšší specifitou a citlivostí než ELISA. Pro průběh
reakce je nutná vysoká koncentrace viru, proto je nutné využít předmnožení viru na →
buněčných kulturách. Virus je nejprve detergentem (dodecylsulfátsodný) rozbit na jednotlivé

strukturální proteiny, kterou jsou následně naneseny do polyakrylmidového gelu a rozděleny
v elektrickém poli dle molekulové hmotnosti – elektroforéza → proteiny vytvoří proužky. Gel
se přiloží na nitrocelulosovou membránu a pomocí blotovacího zařízení dojde působením
elektrického proudu k přenosu proteinů z gelu na povrch membrány → vznik kopie.
Membrána se inkubuje s kontrolním pozitivním sérem a následně s konjugátem. Celá reakce
je pak vizualizována reakcí enzymu s příslušným substrátem a chromogenem. Metodu lze
využít i pro detekci protilátek.

BAKTERIÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ
Bakterie jsou jednobuněčné mikroorganismy, které nemají pravé jádro s jadernou
membránou a řadíme je mezi prokaryota. Na rozdíl od virů jsou schopné vlastní reprodukce.
Množí se zpravidla mimo hostitelskou buňku - extracelulárně, některé i v hostitelské buňce –
intracelulárně. Přítomnost nukleové kyseliny umožňuje reakci organismu a tvorbu imunitní
odpovědi. Velikost bakterii je různá. Mezi nejmenší bakterie patří mykoplasmata s velikostí
okolo 0,2 μm. Díky své velikosti a absenci buněčné stěny jsou schopny měnit svůj tvar, což
jim umožňuje procházet i bakteriologickými filtry. Mezi velmi malé bakterie řadíme dále
chlamydie (0,3 μm) nebo rickettsie (0,5 μm). Většina bakterií dosahuje velikosti od 0,5 do
3 μm.
V současnosti je největší známá bakterie Thiomargarita namibiensis, která může dosahovat
velikosti až 0,75 mm.
Tvar těla může být kulovitý – koky (Streptococcus). Pokud je uspořádán do shluků ve tvaru
hroznů (Staphylococcus). Protáhlý štíhlé tyčinky jsou charakteristické pro mykobakterie,
které jsou původcem tuberkulózy. Pokud jsou tyčinky velmi protáhlé, označujeme je vlákna
(např. původce červenky – Erysipelothrix rhusiopathieae). Dále mohou být tyčinky prohnuté
– vibria (původce cholery – Vibrio cholerae) nebo spirálovitě zahnuté – spirochéty nebo
Helicobacter pylori. U některých bakterií je typická mnohotvárnost – pleiomorfie. Pleimorfií
se vyznačují také starší kultury kultivovaných bakterií.
Bakterie je tvořena nepravým jádrem (nukleoid), které není obklopenou jadernou membránou
a cirkulární DNA je volně v cytoplazmě. Obsah bakteriální buňky vyplňuje cytoplasma a na
jejím povrchu je cytoplasmatická membrána tvořená dvojitou vrstvou fosfolipidů, v niž jsou
vnořeny různé bílkoviny. Celá prokaryotní buňka je pak zpravidla chráněna bakteriální
stěnou. Je přítomna u většiny bakterií, nevyskytuje se však u mykoplazmat. Ta je tvořena

vrstvou peptidoglykanu. U grampozitivních bakterií vrstva těchto polysacharidů velmi silná a
při Gramově barvení fixuje komplex krystalové violeti s jódem tak silně, že zůstává buňka i
po odbarvování modrá. U gramnegativních bakterií je vrstva peptidoglykanu tenčí a na
povrchu je pokryta fosfolipidovou membránou, která brání prostupu krystalové violeti.
V cytoplasmě jsou dále rozptýleny ribozómy, vakuoly, inkluzní tělíska, plazmidy a různé
typy granul. Některé bakterie mají na svém povrchu fimbrie nebo bičíky, které slouží
k pohybu.

Růst a množení bakterií
Pro bakterie je charakteristické nepohlavní množení.

Délka reprodukčního cyklu je

v závislosti na podmínkách prostředí dlouhá od 20–150 minut. Růstový a reprodukční cyklus
bakterií začíná prodlužováním buňky a replikací kruhové DNA bakterie. (fáze růstu). Nově
vzniklé nukleoidy jsou následně od sebe odpoutávány vznikající membránou (tvorba septa).
V konečné fázi dochází k dělení buněk, kdy z buňky mateřské vznikají dvě dceřinné. Za
ideálních podmínek probíhá dělení bakterií geometrickou řadou. Během každé generační doby
= délka jednoho růstového cyklu se počet buněk zdvojnásobí. Ve skutečnosti však k tomu
nedochází, protože množení bakterií je limitováno podmínkami prostředí a živinami.
Růstová křivka bakterií zahrnuje 4 důležité fáze:
-

Lag fáze – bakterie se připravují na samotné dělení

-

Logaritmická fáze – bakterie se intenzivně dělí, délka je závislá na podmínkách
prostředí, tato fáze se označuje jako generační doba

-

Stacionární fáze – zpomaluje se dělení bakterií až se úplně zastaví

-

Fáze odumírání – v závislosti na charakteru prostředí

Klasifikace bakterii
Nejkompletnější přehled bakterií a archeí včetně jejich taxonomického zařazení je
publikováno v Bergey’s manual of systematic bacteriology (první vydání v roce 1984,
aktuální je 2. vydání).
Základní klasifikace bakterií je možná dle jejich barvitelnosti. Ze spousty barvících metod
nejdůležitější metodou je diagnostické barvení dle Grama. Při barvení dle Grama se
fixovaný preparát nejprve obarví krystalovou violetí, která způsobí tmavomodré až
modrofialové zabarvení buněk. Následuje přidání Lugolova roztoku, který v obarvených

buňkách tvoří komplexy s barvivem (Lugolův roztok obsahuje jód).

Dále se preparát

oplachuje alkoholem. U grampozitivních bakterií nedochází k vymytí komplexu krystalové
violeti s jódem a bakterie tak zůstávají tmavomodré. U gramnegativních je nutné dobarvení
safraninem nebo fuchsinem a bakterie jsou pak zbarveny dočervena. U grampozitivních
bakterií přidání těchto slabých barviv tmavěmodré zbarvení neovlivní. Velký význam má toto
barvení při diagnostice, kdy dříve než se bakterie identifikují kultivací, lze určit, zda se jedná
o grampozitivní nebo gramnegativní. Na základě toho lze pak rozhodnout o nasazení vhodné
terapie např. antibiotiky. Některé druhy bakterii nejsou schopny barviva přijímat a běžným
Grama barvením se neobarví. Řadíme zde tzv. acidorezistentní bakterie a nejvýznamnějším
zástupcem jsou mykobakterie, původci tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis). Známky
acidorezistence vykazují i bakteriální spory.
Zástupci grampozitivních bakterií:
-

podrží si komplex barviva s jodem a jsou tmavomodré

Staphylococcus (hnisavé infekce, mastitidy)
Streptococcus (hnisavé infekce, mastitidy, hříběcí)
Erysipelothrix (červenka prasat)
Lactobacilus (nepatogenní bakterie)
Bacillus (antrax, hniloba včelího plodu)
Clostridium (tetanus, botulismus)
Zástupci gramnegativních bakterií:
-

rychle se odbarví, a jsou pak červené

Escherichia (edémová choroba prasat)
Salmonella (pulorová nákaza)
Pseudomonas (mastitidy, septikemie včel) Moraxella (infekční keratokonjunktivitida skotu)
Sporogenní a nesporogenní bakterie
Schopnost tvořit spory je vytvořena u některých grampozitivních bakterií. Mezi významné
rody patří Bacillus a Clostridium, které tvoří spory uvnitř buňky (endospory). Tvar, velikost
a uložení spor je charakteristické pro daný druh bakterií. Zpravidla jsou oválného nebo
kulovitého tvaru a vyznačují se vysokou odolností vůči vlivům zevního prostředí, nulovým
metabolismem a nízkým obsahem vody. K procesu tvorby spor (sporulace) dochází v případě
nepříznivých životních podmínek. Sporulací se mateřská buňka rozpadá a nově vzniklá spora
se uvolňuje do prostředí. Taková to spora může přežívat v prostředí i několik let. Dostane-li

se spora do příznivých podmínek, dochází k jejímu klíčení a její aktivaci. Aktivovaná spora
začne přijímat vodu a tím ztrácí svou odolnost. Dochází k uvolnění sporových obalů a ke
vzniku nové vegetativní buňky.

Potřeba kyslíku
Podle schopnosti tolerovat přítomnost kyslíku rozlišujeme aerobní a anaerobní bakterie.
Aerobní bakterie vyžadují pro svůj metabolismus a růst kyslík. Můžeme zde zařadit např. rod
Pseudomonas, Vibrio, Mycobacterium. Přítomnost kyslíku naopak působí inhibičně nebo
toxicky u anaerobních bakterií, které vyžadují absenci kyslíku v prostředí. Mezi takové to
bakterie patří např. rod Clostridium, Fusobacterium. Některé anaerobní bakterie jsou
aerotolerantní, což znamená, že kyslík pro svůj metabolismus nevyužívají, ale přítomnost
kyslíku snášejí, např. Clostridium perfringens. Většina bakterií je nicméně schopna přežívat
v aerobních i anaerobních podmínkách, kdy v přítomnosti kyslíku je jejich metabolismus
účinnější a jsou schopny rychlejší růstu a rozmnožování. Patří zde např. rod Escherichia coli,
Staphyloccocus, Salmonella, Bacillus. Zvláštní skupinu tvoří bakterie s anaerobním
metabolismem u nichž nízké koncentrace kyslíku množení urychlují. Tyto bakterie vyžadují
mikroaerofilní atmosféru, která má specifické složení. Řadíme zde např. rody Campylobacter,
Lactobacillus.
Diagnostika bakterií:
Odběr vzorku pro bakteriologické vyšetření
Pro diagnostiku a získané výsledky je velice důležitá preanalytická fáze, která obecně
zahrnuje adekvátní přípravu pacienta a vlastní odběr vzorku jeho transport a příjem vzorků
laboratoří. Pro vlastní vzorky je důležité, aby byly odebrány ze správného místa, což je takové
místo, kde předpokládáme nejvyšší přítomnost mikroorganismu. V souvislosti s vývojem
onemocnění je potřeba odebrat vzorky ve správný čas, ideálně v době, kdy je v daném místě
bakterií nejvíce.
Jakákoliv diagnostika může být znehodnocena, pokud jsou vzorky při odběru nebo přepravě
kontaminovány. Důležitý je správný odběr, a to asepticky. Vzorky odebíráme vždy do
vhodných souprav, které jsou označené a sterilní (nádoby, zkumavky, transportní půdy apod.).
Pokud jsou odesílány vzorky do laboratoře je kromě označení vzorku nutné vyplnit žádanku,
kde je stanoveno požadované vyšetření a další důležité informace.
K vyšetření musí být vzorek dopraven co nejdříve. Pokud nelze provést diagnostiku ihned, lze
uchovat likvor, hemokultivační lahvičky a bakterie na tamponu v transportní půdě AMIES při

pokojové teplotě nejvýše 24 hodin. Ostatní biologický materiál (moč, stolice, sražená krev,
sputum, aspiráty, tekutý materiál a jiný cizorodý materiál lze skladovat při chladničkové
teplotě (+4°C).
Materiál k bakteriologickému vyšetření:
•

výtěry

•

stěry z postižených tkání

•

sekrety

•

sekční materiál

•

krev

•

mozkomíšní mok

•

moč

•

výkaly

Mikrobiální diagnostika umožňuje přímý a nepřímý průkaz původce daného onemocnění.

Přímý průkaz v bakteriologii
Je založen na přímé identifikaci původce ve vzorku, tím, že můžeme pozorovat např.
prostřednictvím mikroskopie v nativních nebo barvených preparátech. Základní metodou
přímého průkazu je ale především kultivace na Petriho miskách nebo ve zkumavkách. Další
identifikace konkrétního druhu je možná vyšetřením biochemických vlastností nebo
stanovením antigenů. V klinické praxi má dále význam stanovení citlivosti vůči antibiotikům.
V současnosti má pro přímou identifikaci rostoucí význam průkaz nukleových kyselin
prostřednictvím metod molekulární biologie.
MIKROSKOPIE
V přímé diagnostice pomocí mikroskopu lze využít nativní nebo barvené preparáty. Nativní
preparáty se pro bakteriologické vyšetření používají ojediněle. Mnohem více se využívají při
diagnostice plísní nebo parazitů. Pro bakteriologii nachází nebarvené preparáty uplatnění při
diagnostice syfilitidy. Nejčastěji se pro diagnostiku využívají preparáty barvené podle
Grama. Kromě velikosti, tvaru a uspořádání nám umožňují rozlišit bakterie na modrofialové
(grampozitivní) a červené (gramnegativní).
Podstatou rozdílu v barvení jsou odlišnosti ve stavbě bakteriální stěny. Na rozdíl od
gramnegativních, kde se komplex krystalové violeti s jódem alkoholem vyplaví,
v gramnegativní zůstává a díky tomu jsou zde v zabarvení rozdíly.

Význam rozdělení na grampozitivní a gramnegativní spočívá ale především v odlišné
citlivosti na různé skupiny antibiotik.
Postup:
-

fixace vzorku

-

primární barvení krystalovou violetí (Gram I), 20-30 s, barvivo slijeme

-

přelití preparátu Lugolovým jodovým roztokem (Gram II), 20-30 s, barvivo slijeme

-

opláchnutí a odbarvení alkoholem (Gram III), opláchnutí vodou

-

osušení filtračním papírem a dobarvení karbofuchsinem (Gram IV), 60 s

-

opláchnutí vodou, osušení a zaschnutí

Některé bakterie jsou vůči barvení Grama rezistentní. Takové to bakterie označujeme jako
acidorezistentní.

Příkladem těchto bakterií jsou mykobakterie, které jsou původcem

tuberkulózy. U mykobakterií se využívá např. barvení dle Ziehla-Neelsena.

Pod

mikroskopem lze pozorovat růžové acidorezistentní tyčinky na modrém nebo zeleném pozadí.
Postup:
-

barvení se provádí za horka, opakovaný ohřev do výstupu par, a to koncentrovaným
karbolfuchsinem

-

odbarvení kyselinou sírovou nebo alkoholem

-

opláchnutí a dobarvení metylenovou modří nebo malachitovou zelení

Pro identifikaci specifických vlastností již konkrétních druhů bakterií, které jsme
diagnostikovali např. kultivací lze využít některé ze speciálních metod barvení, a to barvení
na spory, pouzdra, granula nebo bičíky.
Barvení na spory lze využít pro hodnocení morfologie bakterií rodu Bacillus nebo
Clostridium. Spory jsou kvůli svému odolnému obalu velmi špatně propustné pro barviva.
Z tohoto důvodu je nutné použít pro obarvení koncentrovanější barviva. Využívá se barvení
podle Schaefer-Fultona, kdy se spory barví zeleně a vegetativní buňky růžově.
Postup:
-

přelití fixovaného preparátu roztokem malachitové zeleně

-

zahřívání nad plamenem do výstupu par, nesmí vařit

-

opláchnutí vodou

-

nanesení roztoku karbolfuchsinu (30-60 s)

Spory lze zviditelnit i bez barvení a to ve fázovém kontrastu, kdy díky vysokému indexu
lomu spory v nebarveném preparátu jasně září.

Barvení na pouzdra
Bakterie, které vytváří kolem své buňky pouzdra obarvit negativním barvením dle Burriho.
Bakterie se zde barví dle použitého barviva a pouzdra tvoří světlé dvorce na černém pozadí.
Postup:
-

homogenizace bakteriální suspenze v kapce destilované vody

-

smíchání s kapkou tuše

-

nátěr na sklíčko, zaschnutí a fixace plamenem

-

obarvení methylenovou modří, karbolfuchsinem nebo malachitovou zelení

-

opláchnutí vodou a osušení

KULTIVACE
Vypěstování bakterií na vhodných půdách představuje stále nejdůležitější metodu v přímém
průkazu bakterií. Kultivace umožňuje kvalitativní i kvantitativní stanovení mikroorganismů.
Pro kultivaci jsou důležité očkovací pomůcky, vhodné sterilní živné půdy, kultivační nádoby
(pro mikroaerofily nádoby s řízenou atmosférou), termostat nebo temperovaný box. V případě
psychrofilní bakterií pak chladnička.
Prvním krokem kultivace je přenesení mikroorganismu z vyšetřovaného vzorku (tzv.
inokulum) do sterilní živné půdy. Tento postup se nazývá očkování – inokulace. Nutné je
postupovat tak, aby nedošlo ke kontaminaci vzorku (pracujeme asepticky).
Očkování je prováděno do kultivačních medií, kterých existuje celá řada v závislosti na
požadavcích mikroorganismů na výživu, růstové faktory – vitamíny, aminokyseliny, pH,
osmotický tlak, apod. Kultivační média mohou být přírodního nebo syntetického původu
s tekutou, polotuhou nebo tuhou formou. Půdy tekuté označujeme jako bujony a nalévají se
do zkumavek, půdy pevné jako agary a při přípravě se nalévají do Petriho misek, kde
ztuhnou.
Podle účelu použití dělíme půdy na transportní (zachování životaschopnosti při transportu
vzorků do laboratoře), konzervační (umožňují uchování mikroorganismů po delší dobu),
resuscitační, pomnožovací (selektivní: podporují růst určité skupiny bakterií, neselektivní),
izolační (opět může být selektivní a neselektivní).

Mezi základní kultivační půdy využívané v laboratořích patří krevní agar, Endova půda,
MacConkeyův agar nebo bujon. Na krevním agaru roste většina známých mikrobů. Na půdě
Endově nebo MacConkeyově agaru lze určit kolonie gramnegativních bakterií (především
enterobakterie e pseudomonády). V případě, že vzorek obsahuje málo mikrobů, využívá se
bujon. Kromě základních a obohacených médií existuje média selektivní, selektivně
diagnostická nebo chromogenní pro diagnostiku konkrétních skupin a druhů bakterií.
U selektivních půd je podpořen růst určité skupiny bakterií a růst ostatních je potlačen, např.
krevní agar s 10 % NaCl pro záchyt stafylokoků. U diagnostických půd se ověřují
biochemické vlastnosti některých bakterií, z tohoto důvodu obsahují vhodný substrát a
indikátory biochemické aktivity (nejčastěji indikátory změny pH). Zpravidla se využívají
kombinace obou předchozích. Příkladem selektivně-diagnostických půd je Endova půda,
XLD agar nebo MacConkey agar. Chromogenní půdy obsahují chromogen, což je substrát
s navázaným barvivem. V případě, že bakterie obsahuje příslušný enzym, rozštěpí chromogen
a uvolněné barvivo způsobí charakteristické zabarvení, např. pro průkaz Escherichia coli nebo
salmonel.
Délka inkubace a teplota je závislá na typu půdy a prokazovaných bakteriích. Zpravidla se
kultivuje při teplotě 37 °C, 1 až 3 dny, kdy vyroste většina bakterií. Mezi bakterie, které mají
dlouhou generační dobu, a tedy rostou i velice dlouho patří mykobakterie. Na agarech rostou
6-10 týdnů, což komplikuje jejich diagnostiku.
Po kultivaci je možné provést zhodnocení vzhledu vykultivovaných kolonií a to
makroskopicky. Hodnotíme tvar, okraje a velikost kolonií, jejich barvu, přítomnost zápachu
nebo vůně a také rychlost růstu kolonií. Dále můžeme provést mikroskopické vyšetření, viz
výše.
Konečná identifikace druhu
Konkrétní druh bakterií je kromě morfologie makroskopické a mikroskopické možné určit na
základě biochemických vlastností. Např.:
Průkaz tvorby sirovodíku – reakce je pozitivní u Salmonel, negativní u Escherichia coli.
Test na průkaz katalázy – většina aerobních a fakultativně anaerobních bakterií tvoří enzym
katalázu, který rozkládá peroxid vodíku na vodu a kyslík (pozitivní reakce u stafylokoků,
negativní u streptokoků).

Dále se využívá průkaz specifických antigenů, např. u salmonel nebo Escherichia coli, a to
pomocí sklíčkové aglutinace. Stále častěji je pro detekci a přímé určení původce využíváno
metod na základě analýzy DNA nebo proteinů (PCR).

Určení dalších potřebných vlastností bakterií
V klinické praxi má velký význam určení citlivosti a rezistence vůči antibiotikům. Vzácněji
je potřeba prokázat virulenci a toxicitu, která se dříve prováděla prostřednictvím biologického
pokusu. Díky uplatňování konceptu 3R se však začaly používat pro tato stanovení buněčné
kultury. V současnosti se ale stále více využívá k průkazu toxinů, faktorů virulence
a metabolitů metod molekulární biologie.
Nepřímý průkaz v bakteriologii
Nepřímá diagnostika bakterií je založena na průkazu protilátek.

Většinou se k průkazu

protilátek využívá krevním sérum, proto se nepřímé metody označují jako serologické. Kromě
krve lze protilátky stanovovat také v moči, slinách, v likvoru nebo v jiných tělesných
tekutinách. Jejich koncentrace však oproti krvi bývají zpravidla nižší. Nepřímá diagnostika
je založena na sledování koncentrace protilátek za delší časový úsek (2-3 týdny). Odebírají se
proto vždy párové vzorky, a to z období akutních klinických příznaků (počátek onemocnění)
a z období rekonvalescence. Pro posouzení stádia onemocnění je důležité odlišení protilátek
typu IgM (časná akutní infekce) a IgG (již proběhlá infekce). Pro nepřímou diagnostiku lze
využít celou řadu testů. K nepřímému průkazu bakterií lze využít také průkaz specifické
buněčné imunity – tuberkulinace.
Přehled serologických reakcí:
AGLUTINACE
Jedna z nejznámějších serologických metod určená pro stanovení koncentrace protilátek proti
korpuskulárnímu antigenu.

Výsledkem reakce je vznik aglutinátu, který je vločkovaný.

Nejjednodušší metodou je rychlá sklíčková aglutinace, která se využívá v terénní
diagnostice tularemie a brucelózy u zajíců.
Dále lze rychlou sklíčkovou aglutinaci využít při vyšetřování pullorové nákazy drůbeže.
Princip metody u tularémie spočívá ve smíchání kapky krve s 10násobným množstvím

antigenu (komerční preparát). V pozitivním případě dochází k projasnění tekutiny a vzniku
vloček. Obdobný princip je i u průkazu brucelózy a pullorové nákazy.
Další metodou je pomalá zkumavková aglutinace, kterou už je nutné provádět v laboratoři a
využívá se k diagnostice vozhřivky u koní. Zvláštním typem aglutinace je sérologická
metoda, při níž je antigen navázán uměle na povrch erytrocytů a protilátky se proti
příslušnému antigenu prokazují vznikem krevní sraženiny (hemaglutinace). Nejznámější
reakcí tohoto typu je Paul-Bunnellova reakce používaná v diagnostice infekční mononukleózy
u lidí.
Pro průkaz protilátek, které nejsou schopny samy vyvolat aglutinaci (inkompletní protilátky)
se využívá tzv. nepřímý antiglobulinový test (Coombsova reakce).
PRECIPITACE
Lze ji využít pouze při dostatečném množství protilátek. Serologická reakce je založena na
průkazu solubilního antigenu, který reakcí se specifickými protilátkami tvoří zákal –
precipitát. Metoda se provádí primárně v tekutých médiích. Její nevýhodou je malá citlivost.
Z tohoto důvodu existuje celá řada modifikací této metody. Historicky nejstarší modifikací
této reakce je prstencová (kroužková) reakce, která se používá k průkazu antraxu. Označuje se
jako Ascoliho reakce. Antraxové antigeny jsou prokazovány specifickými protilátkami.
Pozitivní reakce se projeví vznikem šedobílého proužku na rozhraní mezi vyšetřovaným
vzorkem obsahujícím antigeny a krevním sérem se specifickými protilátkami. Další
modifikace jsou založeny např. na vazbě na pevný nosič (ELISA). Kromě tekutého prostředí
může precipitace probíhat i v gelu, což umožňuje lepší zviditelnění výsledné reakce.
Příkladem může být radiální imunodifuze, kterou lze využít pro diagnostiku Infekční anémie
koní, enzootickou leukózu skotu, Maedi-visna nebo paratuberkulózu přežvýkavců.
Mezi další často využívané metody průkazu protilátek u bakterií patří:
-

imunofluorescence, imunoenzymatické testy (ELISA, RIA) a Western blot.

PRŮKAZ SPECIFICKÉ BUNĚČNÉ IMUNITY
Tuberkulinace je kožní test, kdy jsou do krve aplikovány antigeny příslušného mikroba.
Při pozitivním výsledku dochází k alergické reakci organismu (konkrétně reakce pozdní
přecitlivělosti) a dochází v místě aplikace ke ztvrdnutí (indurace) a zduření. V klinické praxi
se setkáváme s tuberkulinovými testy, kdy se do kůže aplikuje tuberkulin (antigenní preparát
z mykobakterií). Pokud dojde k reakci pozdní přecitlivělosti, znamená to, že se organismus již

s bakterií setkal. U lidí je důležité, aby výsledek tuberkulinace byl negativní (většina populace
je stále proočkována vůči tuberkulóze). Tuberkulinace se provádí u skotu, prasat a drůbeže.
Tuberkulin se aplikuje u skotu na dlaň před lopatku, u prasat do báze ušního boltce, u drůbeže
do ušních lalůčků. Důležité je, aby místo vpichu bylo holé a na rozdíl od jiných aplikací a
odběrů se místo vpichu nedezinfikuje. Posouzení velikosti indurace se provádí pomocí
kutimetru. Alternativou pro diagnostiku tuberkulózy u zvířat je vyšetření protilátek
prostřednictvím metody ELISA.

PLÍSŇOVÁ ONEMOCNĚNÍ
Plísně jsou mikroskopické vláknité houby, mezi které řadíme jednobuněčné (kvasinky) až
mnohobuněčné organismy. Jsou schopny vlastní reprodukce a vytváří imunitní odpověď. Mají
vzhled vláken (hyf), řidčeji volných buněk, které se složitě větví v podhoubí (mycelium).
Vlákna zanořují do substrátu, z něhož se následně živí (mycelium vegetativní). Vlákna
vystupující nad povrch plní funkci rozmnožovací (mycelium vzdušné), ze kterého se uvolňují
výtrusy – spory. Spory se mohou tvořit buď vegetativním způsobem (nepohlavní neboli
vegetativní spory) nebo po spájení (pohlavní spory). Ze spor klíčí vlákna, která se pak
rozrůstají v hyfy.
Plísně mohou vyvolávat onemocnění kůže – dermatofytózy. Infekce, které jsou vyvolány
jednobuněčnými houbami – kvasinkami se označují jako dermatomykózy. Některé plísně,
které žijí saprofyticky, jsou schopny pronikat do podkoží, např. sporotrichóza. Plísně, které
pronikají do celého organismu, se nazývají systémové mykózy.
DERMATOFYTÓZY
Řadíme zde kožní plísňová onemocnění, která jsou patogenní pro zvířata i člověka (zoonóza).
Původcem dermatofytóz jsou plísně rodu Trichophyton, Microsporum a Epidermophyton.
Tyto plísně se živí keratinem v kůži, na chlupech a drápech.
Plísně rodu Microsporum způsobuje dermatofytózy především u koček a psů. Trichophyton
způsobuje dermatofytózu (trichofytózu) především u skotu a masožravců, ale také u hlodavců,
zajíců, drůbeže a koní. U drůbeže se trichofytóza označuje také jako moučnivka – favus.
Postihuje zejména kůži hlavy, hřeben a lalůčky, kde se tvoří bělavá ložiska, ze kterých později
vznikají šupiny a krusty. U člověka způsobuje dermatofytózy především rod Epidermophyton,
ale i výše uvedené rody plísní. Dermatofytózy jsou charakteristické tvorbou ložisek, které se

postupně rozrůstají. Dochází k výraznému šupinatění, ztrátě srstí a k tvorbě krust. Kromě
krust může docházet k mokvání a tvorbě výpotku. Svědění se u zvířat objevuje až po
sekundární bakteriální infekci. U hospodářských zvířat představují dermatofytózy
ekonomické ztráty, kdy zvířata jsou neklidná, mají snížené přírůstky a jsou náchylnější
k jiným onemocněním. Prevencí je u některých druhů vakcinace (skot, psi, kočky, kožešinová
zvířata). Terapie dermatofytóz spočívá v aplikaci povrchových antimykotických přípravků ve
formě sprejů, mastí nebo koupelí. Dále je možné použít lokálních a systémových antimykotik.
DERMATOMYKÓZY
Kandidóza
Hlavním původce kandidózy je Candida albicans. U zdravých zvířat a lidí se tyto kvasinky
běžně vyskytují na vaginální sliznici a sliznici trávicího traktu. Predispozičními faktory pro
vznik kandidózy je dlouhodobé užívání antibiotik nebo imunosupresiv. Primárně napadají
místa na kůži s vyšší vlhkostí (meziprstí) a sliznice pohlavního traktu, trávicího traktu a
dutiny ústní. Charakteristické jsou mokvavé změny v meziprstí, na břichu, v pochvě nebo na
šourku. Jsou schopny pronikat do živé tkáně a způsobovat tak i systémové onemocnění. Při
přemnožení v trávicím traktu mohou vyvolat mykotické enteritidy.
Podle formy a lokalizace se volí lokální nebo systémová terapie.

Z hlediska prognózy

se jedná o indikátor závažného celkového onemocnění nebo imunosuprese.
Mallasezióza
Kvasinky Mallasezia se běžně vyskytují v zevním zvukovodu nebo v análních váčcích u psů.
Onemocnění vzniká při přemnožení těchto kvasinek nebo pokud vyvolají přecitlivělou odezvu
organismu (tzv. hypersenzitivita). Jedná se o oportunní patogeny, které vyvolávají zánět
zevního zvukovodu. Na jejich přemnožení se může podílet zvýšená vlhkost kůže, dlouhodobá
terapie glukokortikoidy, antibiotiky, poruchy imunitního systému nebo zvýšená produkce
mazu.
SYSTÉMOVÉ MYKÓZY
Mezi nejrozšířenější systémové mykózy patří kandidóza, kryptokokóza a aspergilóza. Podle
vývoje onemocnění je dělíme na primární a sekundární.
Histoplazmóza
Vyskytuje se v půdě, která je kontaminována exkrementy ptáků nebo netopýrů. K infekci
dochází vdechnutím spor nebo při poranění. Jedná se o nebezpečnou zoonózu. U lidí
se projevuje nejčastěji plicní forma nebo kožní. Projevy u plicní histoplazmózy mohou
připomínat chřipku nebo zápal plic. Vnímavé jsou k histoplazmóze různé druhy zvířat. Kromě

plic se může rozšířit i do jiných orgánů a přejít do formy generalizované. Léčba se provádí
za pomocí antimykotik.
Kryptokokóza
Je vyvolána kvasinkou Cryptococcus neoformans, která žije saprofyticky v půdě. Jedná se o
zoonózu. Původce je normálně přítomen ve výkalech domácích i volně žijících ptáků.
Způsobuje hluboká kožní onemocnění s tvorbou abscesů a granulomů. Vytvářejí se vředy a
rány, které se obtížně hojí. U koček vyvolává rhinitidy. Vdechnutím se kvasinky dostává do
dolních cest dýchacích, kde způsobuje záněty plic. Dále může napadat mozek a způsobovat
meningoencefalitidy.
Mezi další mykózy, které jsou oportunními patogeny, řadíme aspergilózu, kandidomykózu
nebo onemocnění způsobená plísněmi rodu Mucor a Rhizopus a další.
Aspergilóza – odkaz (viz níže)
Kandidomykóza – odkaz (viz výše)
Mucor, Rhizopus – odkaz (viz níže)
Ascospheróza
Původcem je Aschosphera apis, která způsobuje zvápenatění včelího plodu. (odkaz)

Některé druhy plísní nezpůsobují pouze mykózy, ale mohou produkovat i mykotoxiny.
Hovoříme o toxinogenních plísních, které mohou způsobit závažné onemocnění zvířat
i člověka (mykotoxikózy). Zpravidla produkují jeden či více mykotoxinů – např. Aspergillus
flavus tvoří současně dva mykotoxiny: aflatoxiny a kyselinu cyklopiazonovou.
Produkce mykotoxinů závisí na celé řadě faktorů (především podmínky prostředí – teplota
a vlhkost). V potravinách ovlivňuje tvorbu mykotoxinů přítomnost konzervačních látek,
aktivita vody nebo pH.
Minimální vodní aktivita pro přežití u plísní je 0,7.
U plísní rodu Aspegillus kolísá optimální vodní aktivita mezi 0,72 až 0,9. Penicilia rostou
nejlépe při aw nad 0,95. Fuzária vyžadují vysokou vodní aktivitu (0,98 – 0,995).
Je tedy nutné uvést, že samotná přítomnost toxinogenních plísní nemusí nutně znamenat
i přítomnost jejich mykotoxinů.

Onemocnění způsobená mykotoxiny mohou být primární nebo sekundární. Dle průběhu je
můžeme klasifikovat na akutní a chronické. Akutní primární mykotoxikózy vznikají při
požití vyšších dávek mykotoxinů, např. v krmivu. V závislosti na druhu mykotoxinu se rozvíjí
klinické příznaky, kdy vzniklý stav může vést k úmrtí zvířete. V případě požití malého
množství nebo málo toxických mykotoxinů se rozvíjí zpravidla nespecifické příznaky a
hovoříme o chronické primární mykotoxikóze. Zpravidla se vyskytují příznaky zahrnující
sníženou konverzi krmiva, zpomalený růst, poruchy reprodukce. V případě dlouhodobé
expozice nízkých dávek mykotoxinů může docházet k sekundárnímu onemocnění vyvolané
mykotoxiny.
Mezi významné rody plísní, které způsobují onemocnění nebo produkují mykotoxiny,
patří:
Mucor
Rod Mucor se řadí vůbec k nejrozšířenějšímu rodu plísní. Nejčastěji tvoří vláknitý, bělavý
porost s kulovitými nahnědlými sporangiemi. Méně často tvoří tmavě šedé až hnědé
pigmenty. U některých druhů je typická tvorby mykotoxinů. Patogenní druhy mohou
způsobovat rhinocerebrální mykózy, otomykózy zevního zvukovodu a infekci popálenin.
Rhizopus
Rod Rhizopus a jejich plísně často kontaminují ovoce a způsobují jeho kažení.
Jsou schopny zkvašovat cukry, a proto je jich využíváno i k produkci alkoholických nápojů.
Své uplatnění nachází i v textilním průmyslu, kdy jsou využívány k rosení lnu, ze kterého se za
rozkladu pektinů uvolňují celulózová vlákna.
Kolonie jsou rychle rostoucí a na agaru tvoří hustý bílý nárůst (podobný bavlně), který se
během sporulace stává šedým až tmavohnědým. Některé druhy jsou schopny tvořit
mykotoxiny. Patogenní druhy mohou vyvolávat pneumomykózy, mykózy žaludku a
předžaludků a parenchymatózní mykózy.
Aspergilus
Pro rod Aspergilus je charakteristický velmi rychlý růst, kdy během tři až pěti dní tvoří tyto
plísně na agaru vybarvené kolonie, které mohou být různě zbarvené – žluté, zelenomodré až
šedé pigmenty. Tyto plísně tvoří celou škálu enzymů: amylolytické, pektolytické,
proteolytické.

Z tohoto důvodu jsou některé druhy využívány i v potravinářství, např. při výrobě kyseliny
citrónové se využívá Aspergillus niger.
Mimo jiné jsou plísně rodu Aspergillus schopny snášet nízkou vodní aktivitu. Díky tomu
mohou přežívat na různých biologických materiálech. Napadají různé druhy potravin, krmiv,
jsou ale také zdrojem onemocnění u zvířat, kdy způsobují povrchové, ale i vážnější systémové
mykózy. Navíc jsou rovněž schopny plísně rodu Aspergillus produkovat mykotoxiny, a to
především aflatoxin, který se vyznačuje hepatotoxickými a mutagenními účinky.
Nejčastějšími původci infekcí jsou Aspegillus fumigatus, Aspegillus flavus a Aspegillus niger.
Aspergillus fumigatus je důležitým lidským patogenem. Je nejčastější příčinou všech forem
invazivní a neinvazivní aspergilózy.
Aspegillus flavus se vyskytuje běžně v půdě jako saprofyt. Jedná se však o druhý nejčastější
druh plísně spojený s lidskou aspergilózou. Je kontaminantem obilovin, ořechů a mnoha
dalších plodin a významným producentem hepatototoxického aflatoxinu.
Aspergillus niger je jedním z nejběžnějších a snadno identifikovatelných druhů rodu
Aspergillus s bílým až žlutým, později černým nárůstem. Jedná se o třetí nejčastější druh
spojený s invazivní plicní aspergilózou u lidí. Je také běžným původcem aspergilomu a je
nejčastějším původce otomykóz. Běžně je zjišťován také jako kontaminant laboratoří.
Pro léčbu aspergilózy u lidí se využívá antimykotik a kortikoidů, aspergilomy se odstraňují
chirurgicky.
Mezi nejcitlivější druhy zvířat patří drůbež, postihuje také ale králíky, psy, skot a další druhy
zvířat. Stejně jako u lidí, vyvolává nejčastěji plicní aspergilózu. Mycelia mají ale tendenci se
rozrůstat i do jiných orgánů a vyvolávají těžkou generalizovanou mykózu. Terapie těžkých
forem nebývá antimykotiky příliš účinná. Hlavním opatření je prevence, která spočívá
v dostatečné zoohygieně (asanace, ventilace) a také v kontrole krmiv (zaplísnění).
Aspergilóza je také původcem onemocnění u včel (Aspergillus flavus). Způsobuje zkamenění
včelího plodu. (odkaz)
Fusarium
Plísně rodu Fusarium se vyskytují kosmopolitně. Můžeme je nalézt v půdě, často kontaminují
ovoce nebo zeleninu (nejčastěji jablka, rajčata a brambory), ale také obilí, které je napadáno
už během růstu. V závislosti na vhodných podmínkách – především teplota a vlhkost

produkují rovněž mykotoxiny, které mohou způsobit vážné onemocnění u zvířat nebo lidí.
Kolonie těchto plísní jsou obvykle rychle rostoucí, bledé nebo jasně zbarvené (v závislosti na
druhu). Charakteristická je u některých druhů tvorba výrazného barviva (červené, modré,
zelené a černé), kterým zbarvují starší mycelium.
Penicillium
Tento rod zahrnuje celou řadu druhů, které žijí saprofyticky v půdě, ale také v organickém
materiálu. Pro kolonie je běžný rychlý růst (zelený odstín, bílé okraje).

I plísně rodu

Penicillium způsobují kažení zeleniny a ovoce. Některé rody jsou schopny vyvolávat
alergické reakce u citlivějších jedinců, způsobovat onemocnění či tvořit mykotoxiny. Řada
druhu se využívá i v potravinářství – při výrobě sýrů.
Mykotoxiny a jejich účinky:
Mykotoxiny mohou vyvolávat různé toxické účinky s dopadem na vnitřní orgány.
Hepatotoxický účinek mají aflatoxiny a ochratoxiny. Citrinin a ochratoxiny působí
nefrotoxicky. Toxický účinek na kardiovaskulární systém má kyselina penicilová.
Mezi další účinky mykotoxinů patří:
Cytotoxicita, která vede k poruše buněčného cyklu, zástavě mitózy a inhibici růstu.
Nejvýraznější cytotoxické účinky mají aflatoxiny a cytochalaziny.
Neurotoxicitu vyvolává citreoviridin a jemu příbuzné látky a tremorgenní mykotoxiny,
kterých bylo objeveno více než 30 zástupců. Mezi účinky, které tyto látky u pokusných zvířat
vyvolávají, patří třes, ataxie a slabost končetin.
Imunosupresivní účinky jsou charakteristické pro mykotoxiny produkované plísněmi rodu
Fusarium. Imunosupresivní účinky mají ale i aflatoxiny, ochratoxin A a kyselina
mykofenolová.
Teratogenita je přisuzována aflatoxinu B, citrininu a především ochratoxinu A.
Interferenci s DNA a

mutagenitu jsou schopny vyvolávat

např.: aflatoxin B1,

sterigmatocystin a fusarin C.

Přehled mykotoxinů:
Aflatoxiny
Jsou produkovány plísněmi Aspergillus flavus a Aspergillus parasiticus, které jsou schopny
růst na téměř každém organickém materiálu. Byly objeveny v roce 1960 v Anglii, kde
docházelo k hromadným úhynům drůbeže. Příčina byla nalezena v krmné mouce

z podzemnice olejné, která pocházela z Brazílie. Prokázala se přítomnost látky, která
vyvolávala u drůbeže úhyny. Zjistilo se, že tuto látku produkuje Aspergillus flavus a toxin byl
označen jako aflatoxin. V současnosti jsou identifikovány 4 typy aflatoxinů: AFB1, AFB2,
AFG1 a AFG2. Nejčastěji se vyskytuje AFB1, který má rovněž nejvyšší akutní toxicitu. Dále
se snižující se toxicitou následují G1, B2, G2. Produkce aflatoxinu je ovlivněna řadou
biochemických faktorů, např. zastoupením stopových prvků v substrátu nebo přítomností
nenasycených mastných kyselin. Pro účinek aflatoxinů je na rozdíl od jiný mykotoxinů nutná
bioaktivace, kterou vzniká 2,3-epoxid a ten tvoří addukty s DNA. Jejich metabolismus
probíhá především v játrech pomocí mikrozomálních oxidáz a cytozolických enzymů.
Mezi biologické účinky aflatoxinů patří: akutní toxicita, karcinogenita, mutagenita a
teratogenita.
Citrinin
Mykotoxin produkovaný několika druhy plísní rodu Aspergillus, Penicillium a Monascus,
které napadají hlavně uskladněné obilí. Ve 30. letech 20. století byl při svém objevu
charakterizován jako antibiotikum. Další jeho účinky jsou antiprotozoární a antimykotické.
Tento mykotoxin je však i silným karcinogenem, mutagenem, je neurotoxický, působí na
metabolismus jater a má výrazné nefrotoxické účinky. Běžně se vyskytuje na zaplísněných
potravinách a krmivech společně s ochratoxinem A.
Fumonisiny
K objevu těchto mykotoxinů došlo v 80. letech 20. století v Jihoafrické republice.
Producentem jsou toxinogenní kmeny rodu Fusarium. V současnosti je známa celá řada
fumonisinů (A1 ,A2, B1, B2, B3, B4), z nichž fumonisin B1 je převládajícím fumonisinem v
potravinách.
Ochratoxiny
Jedná se o mykotoxiny produkované především rody Aspergillus a Penicillium. Nejvíce
toxickým a nejčastějším mykotoxinem je ochratoxin A, který byl objeven při screeningu
polnohospodářských plodin v Jižní Africe z kmene Aspergillus ochraceus. Ochratoxin A je
silně nefrotoxický, imunotoxický a také karcinogenní a teratogenní. Ovlivňuje metabolismus
bílkovin – proteosyntéza, metabolismus cukrů – glukoneogeneze, ale také např. transportní
systémy mitochondrií.
Patulin

Je produkován rody Penicillium, Aspergillus a Byssochlamys. Jedná se o nejběžnější
kontaminanty ovoce, především jablek, ze kterých může přecházet do šťáv a dalších výrobků.
Má karcinogenní účinky. Mutagenita se nepotvrdila. Jeho účinek spočívá ve zlomech
v molekulách DNA. Způsobuje krvácení a otoky v gastrointestinálním traktu.
Sterigmatocystin
Je produkován především kmeny Aspergillus versicolor , Aspergillus flavus, Aspergillus
nidulans, Aspergillus parasiticus. Jedná se o prekurzor aflatoxinu B. Má hepatotoxické a
nefrotoxické účinky.

Vyskytuje se především v mase, jako reziduum kontaminovaných

krmiv.
Trichotheceny
Nejčastějším zdrojem těchto mykotoxinů je obilí. Rozlišujeme 4 základní skupiny
trichothecenů – typy A, B, C a D – dle charakteristických vlastností a počtu funkčních a
substitučních skupin. Vyvolávají akutní, ale i chronickou toxicitu. Kromě toho se projevují i
mutagenitou, genotoxicitou, cytotoxicitou, karcinogenitou a vyvolávají také imunosupresi.
V prostředí jsou velice odolné. Jejich toxicita ale může být snížena biotransformací. Mezi
běžné klinické příznaky patří nauzea, bolesti hlavy, zvracení, iritace pokožky a třesavka.
Zearalenon
Společně se svými metabolity se řadí mezi laktony kyseliny β-resorcylové. Jsou produkovány
různými druhy rodu Fusarium, které napadají především kukuřici, oves, ječmen, pšenici a
rýži. Zearalenon se vyznačuje vysokou stabilitou. I při tepelném zpracování mouky nebo při
fermentaci zůstává nezměněný. Projevuje se estrogenními a anabolickými účinky. Dříve se
anabolického efektu využívalo v USA při výkrmu skotu k podpoře růstu. Mají také slabé
antibakteriální a mutagenní účinky.

Diagnostika plísní
Materiál k vyšetření na plísně
Pro diagnostiku kožních mykóz je důležitý správný odběr materiálu. Vzorky je nutné odebírat
z okrajů ložisek, a to seškrabem. Pro vyšetření je možné odebrat kromě šupin a krust také
chlupy a drápy. Dalším materiálem mohou být sekrety. Odběr sekčního materiálu a krve je
využitelný při diagnostice systémových mykóz nebo mykotoxinů. Pro diagnostiku
mykotoxinů se kromě biologického materiálu odebírají také vzorky krmiv, případně potravin.

Vlastní diagnostika
Pro diagnostiku plísní lze využít kultivaci, a to prostřednictvím selektivních půd jako je
sladinový agar, Sabouraudův agar nebo Czapek-Dixův agar. Zpravidla se do půd přidávají
antibiotika, aby se zabránilo růstu bakterií. Společně s kultivací se provádí i mikroskopie, kdy
se využívají nativní nebo obarvené preparáty (podle Giemsy, podle Grama). Pro diagnostiku
dermatofytů rodu Microsporum se dříve používala Woodova lampa. Po ozáření UV světlem
dochází u některých kmenu k fluoreskování. Speciální kultivační médium pro dermatofytózy
je DTM (dermatophyle test medium). U systémových mykóz se odebírají vzorky v závislosti
na postižených orgánech z živých zvířat nebo z kadáverů zvířat utracených nebo uhynulých.
Pro detekci mykotoxinů má průkaz plísní omezený význam, protože přítomnost plísní ve
vyšetřovaném vzorku ještě neznamená, že jsou přítomny i mykotoxiny. Pro detekci
mykotoxinů v krmivech, ale i v potravinách se proto využívají především chromatografické
metody – tenkovrstvá chromatografie (TLC), vysokoúčinná kapalinová chromatografie
(HPLC) nebo plynová chromatografie (GC). Další užívanou metodou je z imunochemických
metod ELISA.

