
Fakultatívne anaeróbne G+ koky 



STAPHYLOCOCCUS (rod) 

Mikroskopický obraz: 

= koky s charakteristickým usporiadaním do pravidelných strapcov či 

    nepravidelných zhlukov: 

 
v mikroskopickom obraze budú pri pozorovaní stafylokokov prítomné menšie 

i ďalšie štruktúry: 

 

 jednotlivé koky 

 

 dvojice kokov (vzájomný dotyk jen úzkou plochou) 

!!!POZOR: u diplokokov styčná plocha je dlhšia a ploská 

 

 retiazky kokov (rôzne dlhé) 

- jedná sa o G+ koky 

G+ viazaná na mladú generáciu, staré stafylokoky strácajú schopnosť udržať  

kryštalickú violeť » G labilní, až G- 



Kultivácia: 

- základní pôdou pre kultiváciu je krvní agar (KA), na ktorom 

stafylokoky vytvárajú dobre viditeľné pigmentované kolónie (2-

3mm) (x streptokok vytvára bodkovité priehľadné kolónie)  » 

dostatočne veľké kolónie, aby sme ich mohli popísať 

- zástupcovia stafylokokov (existuje celé množstvo, ale z 

medicínskeho hľadiska): 

* STAPHYLOCOCCUS AUREUS     najvýznamnejší patogén  

okrovej farby 

•STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS   biela porcelánová farba 

saprofyt, u človeka na koži, v dých. cestách ale môže vyvolávať 

ochorenie 

•STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS belavé kolónie 

saprofyt, ale v poslední dobe pôvodca močových infekcií 

* GAFFKYA TETRAGENA 

* SARCINA 



STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

- vyskytuje sa i u zdravého človeka (nos, ústa, dých. cesty, 

zažívací trakt) 

- existujú kmene značne virulentné 

-patrí k pôvodcom nozokomiálnych infekcií:  

 * zdrojom je personál, prítomnosť v nemocničnom vzduchu a 

na rôznych predmetoch 

 * nebezpečenstvom je veľká rezistencia týchto kmeňov na ATB,             

desinficiencia 

- stavba: 

puzdro polysacharidové (=antigén) - môže biť u niektorých 

kmeňov 

stena obsahuje: peptidoglykán - v širokej vrstve 

                          polysacharid H (=antigén) » u ťažkého 

stafylokokového ochorenia nenájdeme hladinu protilátok proti 

antigénu H 

                          proteín A (=antigén) 



-produkuje množstvo látok do prostredia, tieto exoprodukty sú rovnako   

  antigény (tvoria sa proti nim protilátky):  

= toxíny: * alfa-lyzin - produkovaný väčšinou kmeňov izolovaných od  

                                       pacientov  

                                    - tvorí sa pri kultivácii za zvýšeného množstva CO2 

                                    - a - hemolyzín je bielkovina s dermonekrotickým účinkom 

= porušuje b. membránu 

                                   - rozpúšťa králičie a baranie krvinky » tesne okolo kolónie   

                                      tvoria ostro ohraničenú zónu hemolýzy 

                                   - možno ich premeniť na anatoxín (toxoid) - použití k  

                                     desenzibilizácii u chron. stafylokokových infekciách  

                                     (aktívna imunizácia) 



    * beta-lyzín - produkujú ho niektoré kmene 

                         - rozpúšťa baranie krvinky » tvorí hemolytickú zónu, ktorá je 

                           zakalená a nasadá na ostrú zónu hemolýzy spôsobenú alfa-lyzínom. 

                           Zóna sa objavuje pozdejšie - po 48 hod. kultivácii 

    * delta-hemolyzin - rozpúšťa králičie, baranie a ľudské krvinky, usmrcuje 

                                      leukocyty » tvoria úzku, jasnú 3. zónu hemolýzy, ktorá 

                                      nasadá na hemolytickú zónu spôsobenou ß-lyzínom 

    * leukocidin - toxín usmrcujúci leukocyty 

                                      - niektoré kmene tvoria všetky 3 typy hemolýzy, iné nie. 

     = enzýmy:  

    * hyaluronidáza - enzým rozpúšťajúci kys. hyaluronovú, ktorá je súčasťou 

                                   medzibun. tmelu   » uľahčuje prenikanie infekcie medzibun. 

                                   priestory  (v patogenéze je omnoho významnejšia jeho 

                                   produkcia u streptokokov) 

    * staphylokináza - rozpúšťa po dlhšej dobe fibrín 

    * fosfatáza 

    * desoxyribonukleáza 

    * plazmakoaguláza = charakteristický enzým zrážajúci citrátovú plazmu, je 

                                        dvojakého druhu: 



2) voľna plazmakoaguláza - zráža v tkanivách fibrinogén na fibrín » 
tvorba valu okolo zhluku stafylokokov (val bráni prieniku ATB a 
zložiek humorálnej a bunkovej imunity k ložisku stafylokokov) » stafyl. 
ochorenie = charakterizované furunkly, abscesy (uzavreté ložiska na 
koži, vo vnútri organizmu) 

- niektoré kmene produkujú: 

* enterotoxin = vyskytuje sa v 5-ti odlišných typoch A-E 

                        - vyvoláva črevné hnačkové ochorenie - tzv. 

                          enterotoxikózu 

                        - produkovaný v prostredí s uhľohydrátmi vyskytuje sa 

                          v zmrzline, krémoch, majonézach   » zdroj ťažkých 

                          epidémií 

* exfoliatívny (epidermolytický) toxín - spôsobuje odlupovanie   

                                                                   pokožky 

* fibronektin-binding protein (FNBP) - proteín, umožňujúci väzbu 

                                                             buniek na epitel cez fibronektín 



Patogenéza stafylokokov: 

- množstvo nejasností - napr. prečo stafylokok. 
infekčné ochorenie je len u niektorých jedincov (v 
zdraví) aj keď je človek s nimi v kontakte od 
narodenia » predpokladá sa tu precitlivenosť 
neskorého typu 

- uplatnenie toxínov, ktoré znemožňujú fagocytózu 
» leukocydín poškodzuje bunk. imunitu zabíjaním 
leukocytov 

- stafylokokové bunky obalené vláknami, tvoria 
ložisko  » znemožnenie prieniku leukocytov do 
ložiska 



Ochorenie: 

1.Poškodenie kože a podkožia - vytvorené ložiská: 

= na koži » furunkul (absces) 

                » karbunkul (hlboký vred) pri ťažkom priebehu 

                » pyodermia (v puberte drobné vredy na koži po celom tele, 

                                       tvári) 

Exfoliatívni toxín spôsobuje 

* u novorodencov » dermatitis neonatorum 

* u starších detí » "scalded skin syndrome" (ochorenie odlupovania 

                                                                           pokožky) 

* u dospelých » bulózní impetigo (choroba s tvorbou vyrážiek) 

= v podkoží » abscesy 

                        mastitis (zápal mliečnej žľázi u kojacich žien) 

                        osteomyelitida (zápal kostnej drene) vzniká rozšírením  

                                                  z podložia 



2.Postihnutie dýchacieho traktu 

    bronchopneumonie, môže prejsť v empyem (=hnisavé ložiská) 

    absces v pľúcach 

    sinusitida 

    meningitida (Stafylococcus aureus) z dýchacích ciest sa môže dostať na 

                                                               meningy 

    endokarditida (Stafylococcus aureus) z dýchacích ciest sa krvnou cestou   

                                                                  môže dostať do endokardu 

    pooperační endokarditida (Stafylococcus epidermidis) zavlečením na  

                                                 umelých chlopniach 

3.Močové infekcie (Stafylococcus saprofyticus) - časté, končí niekedy sepsou 

4.Črevné infekcie 

   enterotoxikóza - prudké hnačkové ochorenie vyvolané enterotoxínom 

5.Toxic shock syndrome (TSS) = zvracanie, hnačky, horúčka, TK až 

                                                       bezvedomie 

  -hlavne u žien používajúcich vaginálne tampóny (zavlečenie stafylokokov či 

   streptokokov do vagíny) 

  -môže sa za iných okolností objaviť i u mužov 



Laboratórne vyšetrenie: 

1) odber podľa lokalizácie 

2) kultivácia na KA 

3) mikroskopické vyšetrenie 

4) typizácia - slúži k určeniu zdroja infekcie: 

     určenie typu mikroorganizmu pomocou bakteriofágov 
(vírusy napadajúce špecificky len určitý kmeň), ktoré 
dáme do kontaktu s kultúrou 

5) sérologické vyšetrenie: dokazujeme protilátky: proti 
polysacharidu H v stene proti alfa-toxínu  

                                                    (anti-stafylolyzín) 

                                             proti leukocidínu 

                                                    (anti-leukocidín) 

6) stanovení citlivosti na ATB 



Terapie: 

- primárne sú citlivé na PNC 

- často sa však objavujú rezistentné kmene: 

* u celkových ochorenia                      » ERYTHROMYCIN 

* u menej rozsiahlych kožných afekciách » lokálny terapie    

                                                                      BACITRACIN 

                                                                      NEOMYCIN 

* u chronických afekciách (koža, sliznica) » imunoterapia  ANATOXÍN 

   Anatoxín - príprava z alfa-lyzínu 

                 - používa sa k desenzibilizácii procesu aktívnej imunizácie  

                  (výhodnejšie ako použitie ATB): 

                   Stimulovaná tvorba IgG » IgG blokuje výskyt IgE, ktorá 

                  je zodpovedná za precitlivenosť 



STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS 

- saprofyt vyskytujúci sa na koži 

   často kultivovaný z rán, abscesov, hemokultúr, 

moču, liquoru » nemožno ich považovať za 

neškodného saprofyta, môže vyvolávať 

pooperační endokarditídy (zavlečením na umelé 

chlopne) 

- nevytvára: * alfa-lyzín 

                     * plazmakoagulázu 



STREPTOCOCCUS (rod) 

Mikroskopický obraz: 

=koky s charakteristickým usporiadaním do retiazok: 

- v mikroskopickom obraze budú pri pozorovaní 

streptokokov prítomné menšie a ďalšie štruktúry: 

 jednotlivé koky 

 dvojice kokov 

 zhluky kokov 

- jedná sa o G+ koky 

G+ viazaná na mladú generáciu, staré streptokoky strácajú  

schopnosť udržať kryštalickú violeť » G labilní, až G- 



         - stavba: 

 



Kultivácia: 

- základnou pôdou pre kultiváciu je KA, na ktorom streptokoky 
tvoria malé bodkovité, bezfarebné kolónie 

Sú náročnejšie na kultiváciu ako stafylokoky (sú skôr fakultatívne 
anaeróbne) 

  

- u skupiny A rozlišujeme viac rastových fáz, než obvykle: 

        * M ......... hlienovitá, vypuklá, hladká bodkovitá kolónia, 
oppúzdrené  (polysacharidové puzdro)  » virulentná fáza 

        * S .......... nie je hlienovitá, pologuľovitá, hladká, lesklá » 
väčšinou nie je virulentná 

        * matt...... nažltlé, drobivé kolónie s nerovným krupičkovitým 
povrchom, nie je lesklá 

        * glossy... lesklá s okrajom (pod lupou) 

        * R ......... plochá, nemá rovný povrch, nevirulentná 

        * D ......... makroskopicky nie je odlišná od M, mikroskopicky 
v preparáte koky nie sú guľovité, ale pretiahnuté do tyčinky 
(podobá sa Corynebacterium diphteriae » preto "D") 



- okolo kolónií na KA môžeme nájsť a podľa toho 

streptokoky rozlíšiť: 

1. viridace              » streptokoky a hemolytické 

2. hemolýza            » streptokoky b hemolytické 

3. KA nezmenený  » anhemolytické streptokoky =   

                                  streptokoky g hemolytické 

Rozlíšenie streptokokov a, b, g je len orientačným 

laboratórnym delením » správnejšie deleníe je 

podľa antigénnej štruktúry: 



V stene prítomné nasledujúce antigény: 

* C polysacharid (=substancie C) » rozlišujeme skupiny A-V 

- stáva sa antigénom a vyvolávajú tvorbu protilátok len vo väzbe na 
peptidoglykán (peptidoglykán sám spôsobuje rigiditu buniek) 

* R proteín, T proteín » rozlišujeme typy 

* M proteín » až 60 typov 

    - má adhezívne vlastnosti, spoluzúčastňuje sa na adhézii 
streptokokov na povrchu slizníc 

    - 60 typov, niektoré sa označujú "nefrotogénne" » vyvolávajú 
ťažké infekcie moč. ciest 

* lipoteichoová kyselina 

    - význam pri adhézii 



STREPTOKOKY SKUPINY A 

- jedná sa o streptokoky hemolytické (b-hemolytické) 

- najvýznamnejšia skupina streptokokov » väčšina streptokokov 
vyvolávajúca ochorenie u človeka, najvýznamnejším zástupcom: 

STREPTOCOCCUS PYOGENES (streptokok sk. A) 

- produkuje toxíny, enzýmy: 

= toxíny: Niektoré kmene (i ďalších skupín) produkujú: 

            * erytrogenny toxín - vyvoláva klinický obraz spály 

  Hemolytické streptokoky (rovnako skupiny C,G) produkujú: 

            * streptolyzín O (oxygen labilní) - porušuje erytrocyty 

                                                                    - leukocídne účinky 

                                                                    - poškodzuje membrány a 

                                                                       vniká do bb. » toxické 

                                                                       účinky na myokard 



            * streptolyzín S (stabilný) - toxický účinok 

                                                           na leukocyty 

=enzýmy: 

 * hyaluronidáza - rozpúšťa hyaluronovú 
kyselinu  » umožňuje šírenie s typickým obrazom 
pre streptokokové infekcie - tzv. flegmóna 

   (= veľmi rýchle šírenie infekcie v podkoží) 

 * streptokináza (fibrinolyzín) 

 * streptodornáza - enzým štiepiaci DNA 

 * proteázy - toxické pre myokard: tvoria nekrózy 
na myokardu 



Patogenéza streptokokov: 

= zdrojom strept. infekcie je chorý človek, výnimočne bacilonosič 

   (x od stafylokokov) 

kvapôčková infekcia - priamo 

                                  - nepriamo 

- infekcia sa šíri cestou krvnou aj lymfatickou 

- v patogenéze ochorenia streptokokov skupiny A sa uplatňujú 
prevažne exoprodukty: 

* M-proteín = hlavní význam, umožňuje množenie streptokokov tým, 
že: a) zamedzuje fagocytóze 

                  b) spoločne s kys. teichoovou umožňuje adhéziu bunky 

* C-substancia + peptidoglykán - pôsobí toxicky na tkanivo (toxicita 
i u mŕtvych streptokok. bb.) 

* hyaluronidáza 

* hemolyziny 



Ochorenie: 

1) faryngitída (angína) 

 * obzvlášť u detí sa sústreďuje na tonsilách » tonsilitis 

    môže dôjsť ku komplikácii » peritonsilárny absces (Angina            
Ludowici) 

 * môže sa šíriť do dutín » sinusitis 

                                        » otitis media 

 * môže sa šíriť do dých.ciest » pneumoniae 

2) kmene produkujúce erthrogénny toxín » vyvolávajú spálu 
(scarlatina) 

3) spôsobuje postihnutie kože: 

    * erysipel (ruža) = rýchle sa šíriaci otok s výrazným   

       začervenaním (býva ohraničený valom) 

     - charakteristická streptokok. infekciu na koži 

    * pyodermie,  

    * impetigo = hnisavé ložiská na koži 

     - spôsobené samostatnými stafylokokmi, alebo môže byť                                                                                         

        spôsobené kombináciou stafylo a streptokokov » zhoršuje 

        obraz - infekcie sa na koži rýchle šíri 



4) spôsobuje sepsu - prudký priebeh pod obrazom purpura 
fulminans: početné bodkovité krvácanie do kože či slizníc s veľmi 
ťažkým priebehom  » smrť behom dní 

    * sepsis tonsillogenes - vzniká rozšírením zápalu z mandlí (sepse 
tonsilogenní) 

    * sepsis puerperalis - vzniká hlavne po pôrode, potrate z 
endometritídy 

5) opozdené následky streptokokovej infekcie: 

= imunopatologické reakcie, ktoré sa objavujú po istej dobe infekcie 
Streptococus pyogenes - ide o sterilnú reakciu » streptokoka 
nemožno vypestovať!!! 

- ide o prejavy autoimunizácie - napr. človek v anamnéze tonsilitidu, 
ktorá nebola doliečená » 10.- 20.den sa môže objaviť: 

    a) akútna reumatická horúčka - niekedy môže byť komplikovaná 
endokarditídou 

b) akutná glomerulonefritída - obvykle sa spontánne vylieči (nie je 
známe, či je súvislosť s ďalšími poruchami ľadvin) 

        c) chorea minor (tzv."tanec Sv.Víta") - neurolog. ochorenie - 
svalové šklbanie hlavy a končatín 

 



Imunita: 

- uplatňuje sa: a) humorálna imunita = protilátky proti: 

 * M-proteínu 

 * streptolyzínu 

 * komplexu peptidoglykán +C polysacharid 

                          b) bunková imunita 

Laboratórna diagnostika: 

1) odber podľa lokalizácie 

2) kultivácia (morfológie kolónií, b-hemolýza) 

3) určenie skupiny (serologicky pomocou protilátok proti antigénu 
alebo zjednodušene bacitracinovým testom) 

4) typizácia - slúži k určeniu zdroja infekcie: určenie typu pomocou 
sérologických reakcií - typizácia podľa proteínov 

5) dôkaz protilátok proti Ag - často proti streptolyzínu "O" (= ASLO) 

                                                 - serologické reakcie majú hlavný význam  

                                                    pri dôkaze neskorých následkov 



Terapia: 

- primárne sú citlivé na PNC 

- vzniká tiež rezistencia (menej častá v porovnaní 

so stafylokokmi) » ERYTHROMYCÍN 

! Dávky ATB nutné podávať okamžite a liečbu 

dokončiť (najmenej 10 dní) » zamedzenie 

vzniku neskorých následkov streptokokovej 

infekcie 



STREPTOKOKY SKUPINY C, G 

- morfologicky podobné skupine A (kultivačne, 

mikroskopicky) 

= menej významné patogény, ale môžu tiež spôsobovať: 

        * faryngitídu 

        * ranné infekcie 

        * spálu (produkujú erythrogénny toxín) 

        * môžu sa zúčastniť neskorých následkov - spôsobujú 

glomerulonefritídy, nevyvolávajú však reumat. horúčku!! 

        * sepsa - u ľudí s imunitným defektom (hlavne pacienti s 

                       rakovinou) 



STREPTOKOKY SKUPINY B 

  

STREPTOCOCCUS AGALACTIAE (skupina B) 

- morfologicky podobné skupine A: 

    * jedná sa o Streptococcus haemolyticus (zóna hemolýzy nie je tak 

       objasnená ako u skupiny "A") 

    * obsahujú C substanciu 

    * na základe ďalších polysacharidových a proteínových antigénov 

     » rozdelenie do radu sérotypov (podskupín): 

            I.a, I.b, I.c 

            II. 

            III. - spôsobujú najčastejšie ochorenie u človeka 

            R 

            X 

    * niektoré môžu tvoriť svetlo žltý pigment (nie sú bezfarebné) 



Ochorenie: 

hlavný význam majú vo veterinárnej medicíne - vyvolávajú mastitídy u kráv 

    - na človeka sa mliekom prenášajú len v malom % 

    - infekcie u človeka spôsobujú rozdielne sérotypy ako u zvierat 

u diabetikov: * meningitídy 

                      * močové infekcie 

                      * ranné infekcie 

                      * sepsa 

najväčší význam majú u malých detí (novorodencov) - rozoznávame 2 formy infekcie 
kojencov: 

1) tzv. „včasná forma" (5-8 deň po pôrode): infekcia prebieha veľmi prudko = sepsa 

                                       zdrojom Strept. skupiny B z pôrodných ciest ženy 

                                       Strept. sk. B sa ukazujú vo vagíne celkom bežne v 3 ~ 30 %    

                         » u tehotných žien sa doporučuje urobiť pred pôrodom asanáciu 

2) tzv. „neskorá forma" (od 2. týždňa života): infekcia prebieha pod obrazom 

                                          meningitídy 

                                         zdrojom Strept. sk. B od matky (nie z pôrod. ciest) 

                                          či z okolia 



Laboratórna diagnostika: 

1) Odber podľa lokalizácie: liquor + krv u novorodenca 

                                                 výter z pôrodných ciest 

2) Kultivácia 

3) Určenie skupiny CAMP-testom (motýľovité rozšírenie 

hemolýzy okolo Stafyl. aureus naočkovaného krížom 

so streptokokmi) 

4) Serologická diagnostika- veľmi rýchla technika 

                                             - dôkaz skupinového Ag  

     v liquoru a moči pomocou latexovej aglutinácie (sety) 



Terapia: 

* PNC, AMPICILIN 

* výmenná transfúzia (u malých 

detí) 

* podávanie Ig pre zvýšenie  

obranyschopnosti 



STREPTOKOKY SKUPINY D (rod 

ENTEROCOCCUS) 

  

ENTEROCOCCUS FAECALIS 

ENTEROCOCCUS ZYMOGENES 

- hemolytické i viridujúce streptokoky, vyskytujúce sa v 

zažívacom trakte ako bežní obyvatelia » enterokoky: 

    Strept. faecalis - viridace 

    Strept. zymogenes - úzka zóna hemolýzy 

- veľmi rezistentné na pH, teplotu, chemické vplyvy, ATB 

» kultivačne nenáročné 



Laboratórna diagnostika: 

Kultivačné vyšetrenie: 

KA - tvorí o niečo väčšie kolónie (1~3mm) snehobiele zakalené 

SB - diagnostická pôda pre enterokoky (sú kultivačne nenáročné,  iné 

        tu nerastú) 

Ochorenie: 

- v GIT prítomné ako bežní obyvatelia » zaisťujú normálne rozloženú 
črevnú flóru, tráviace pochody 

- Ak sa dostanú do iných lokalizácií » spôsobujú ochorenie: 

     močové cesty » zápaly 

     žlčové cesty » zápaly 

     krv » sepsis lenta (pomalá) 

     endokard » endocarditis lenta - odlišný priebeh, ako stafylokoková:  
pomalá, vleklý priebeh 



Terapia: 

- sú veľmi rezistentní – nie sú citlivé na PNC » 

používajú sa iné ATB: 

    * AMPICILIN (AMP) - u močových infekciách 

    * AMP + GENTAMYCIN - kombinácia pre 

       liečbu endokarditíd 



STREPTOKOKY SKUPINY K (ORÁLNE STREPTOKOKY) 

  

STREPTOCOCCUS SANQUIS 

STREPTOCOCCUS SALIVARIUS 

STREPTOCOCCUS MITIS 

STREPTOCOCCUS MILLERI 

STREPTOCOCCUS MUTANS 

- jedná sa o streptokoky viridujúce (a-steptokoky) a streptokoky 
nehemolytické (g-streptokoky)  

!!! nepatria do tejto skupiny streptokokov hemolytické (b-
streptokoky) 

- zaraďujeme sem streptokoky so skupinovým antigénom "K" 
(podľa substancie "C"), ďalej streptokoky bez substancie "C" 

= streptokoky tejto skupiny sa vyskytujú ako bežná flóra dutiny 
ústnej » orálne streptokoky:   vyskytujú sa na sliznici dutiny 
ústnej a rovnako na povrchu zubov - v zubnom plaku  (zubný 
plak = sieť vytvorená tyčinkami až vláknitými 
mikroorganizmami) 



Ochorenie: 

- za normálnych okolností neškodní, ale za určitých okolností sa stávajú 
patogénny: cestou zubného kazu sa môžu dostávať do zubnej pulpy 
zubných kanálikov:   * pulpitis 

                                       * abscesy 

pri oslabení organizmu: * granulómy okolo zubov 

po extrakcii zubov sa vždy dostávajú do krvi » baktériemie 

                                           (kolujú v krvi): 

    ~ u zdravého (neoslabeného) človeka: z krvi vylúčený behom 10 min. 

    ~ u oslabeného človeka: môžu vyvolať endokarditídu + sepsis lenta 

                                              (endokard u starých ľudí často patolog.  

                                                zmenené reumatickým procesom  

     Strept. mutans - význam vo vzniku zubného kazu: rozkladá cukry »  

                                kyslá reakcia  enzymatická aktivita  »» porušuje  

                                zubnú sklovinu 



Laboratórna diagnostika: 

- odlíšenie od enterokokov (viridujících)  

 a) kultivačné: * rastú na KA (rovnako ako 

    enterokoky) 

* nerastú na SB (enterokoky rastú) 

b) stanovenie citlivosti k ATB: * citlivé na PNC 

(enterokoky rezistentné) 



STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE (zvláštna 

skupina streptokokov) 

Mikroskopicky: 

- G+ diplokok zaradený medzi streptokoky iba 

nedávno, po dôkaze C substancie 

(najskôr zaradený samostatne ako "pneumokok") 

- vo virulentnej fázy má puzdro 

- často tvoria retiazky zaradením diplokokov do 

reťazca (možno zameniť s bežnými streptokokmi) 

 



Kultivácia: 

- Na krvnom agare rastie a) M fáze (opúzdrená fáza): veľká, 
vypuklá, hlienovitá, zlievajúca sa kolónia 

                                        b) R fáze (častejšia):  

* 1~2 mm malé, ploché (kráterovité či centrálne vyvýšené) 
placaté,  

• Antigénna štruktúra: 

* polysacharidové puzdra - podľa nich rozlišujeme 80 typov 
(tzv. sérovary) sérologickou reakciou: v prítomnosti antiséra 
proti jednotlivým typom dôjde ku značnému zdureniu 
puzdra 

* C polysacharid - v prítomnosti Ca2+ precipituje s tzv. C-
reaktivným proteínom (CRP= b-globulín séra, jeho hladina 
stúpa pri zápaloch) 

* M proteín, R proteín - podobné ako u streptokokov 



Patogenéza: 

- pre človeka a zviera virulentné len opúzdrená forma (M-fáza) 

- v R-fáze pre človeka nepatogénne - běžne prítomné v dých.cestách (nos, dutina ústna) 

Ochorenie: 

lokálna pneumónia = pneumónia postihujúca 1/2 pľúc (najťažšie ochorenie, ktoré 

spôsobujú) 

                                - dnes sa vyskytuje menej často 

Rada infekcií: * sinusitis 

                        * otitis media 

                        * bronchopneumoniae 

                        * meningitídy 

                        * edém pľúc (=hnisavý proces na pľúcach) 

                        * peritonitidy 

                        * konjunktivitidy 

                        * ulcus cornae serpens (=plazivý vred rohovky pri jej poranení) 

- infekcia ťažký priebeh zo špatnou prognózou u ľudí: - starších 

                                                                                       - s poškodenou pečeňou a slezinou 

                                                                                       - s granulocytopenií 



Laboratórna diagnostika: 

1) Odber podľa lokalizácie 

2) Kultivácia + optochinový test (pozitívny) 

3) Mikroskopické vyšetrenie 

4) Určenie sérovaru podľa polysacharid. antigénov puzdra 
(Neufeldovv bobtnací test) 

5) rýchla Dg. u ťažkých infekciách dôkazom polysach. 
antigénového puzdra v moči a liquore pomocou antiséra 

Terapia: 

* PNC 

* aktívna imunizácia polyvalentnou vakcínou (obsahuje 14 
typov polysacharidov, ktoré sa najčastejšie objavujú u 
ľudí) 


