
Striktne anaeróbne G+ 

koky  



PEPTOCOCCUS (rod) 

= anaeróbny ekvivalent stafylokokov (mikroskopicky 

rovnaký obraz - G+ koky v zhlukoch) 

  

PEPTOSTREPTOCOCCUS (rod) 

= anaeróbny ekvivalent streptokokov (mikroskopicky 

rovnaký obraz - G+ koky v retiazkach) 

- normálny obyvatelia: dutiny ústnej v miestach so 

zníženou koncentráciou O2 (okolo zubného krčku v 

medzizubných priestoroch) 

                                     hrubého čreva 

                                     vagíny 



Kultivácia: 

- vysoká citlivosť k O2 » anaeróbna kultivácia na 

Fortnerovej pôde: tvorí bezfarebné kolónie 

Patogenéza: 

= nie je veľmi známa - predispozícia vzniku infekcie 

týmito kokmi:  

                  nekróza tkaniva 

                  zle prekrvené tkanivo 

                  prítomnosť cudzích telies v tkanive 

- vzácna monoinfekcia, častejšie zmiešané infekcie s 

inými anaeróbmi (symbióza zvyšuje ich patogenitu) 

 



Ochorenie: 

- najčastejšie infekcia pri zranení s odlišným 

priebehom, ako u aerobnej infekcii:  

infekcia veľmi rýchle preniká do hĺbky » hlboké 

abscesy v šľachách, svaloch 

* dentogénne abscesy 

* pľúcne abscesy 

* abscesy genitálií (žena) 

* zápal močových ciest 



Laboratórna diagnostika: 

1) kultivácia náročnejšia: anaeróbna kultivácia na   

Fortnerovej pôde 

2) mikroskopicky » určenie rodu 

3) biochemické testy » rozlíšenie druhov (napríklad 

podľa tvorby plynu z peptónu) 

Terapia: 

1. Chirurgické ošetrenie 

2. ATB liečba: PNC 

 



AEROBNÍ G- KOKY: 

NEISSERIA (rod) 

 

 

 

 

 

 

= aerobny G - diplokok tvaru kávového zrna či žemle  

  ( x pneumokok pretiahlý tvar) 

G- spôsobená enzýmami v periplasm. priestore 

rozpúšťajúca farbivo (nezafarbí sa » červená farba), 

ďalej sa uplatňujú lipopolysacharidmy a fosfolipidmy 



- druhy:  

    a) patogénne (vyvolávajú ochorenie u primárne 

        zdravého človeka): 

 N. GONORRHOEAE - pôvodca kvapavky 

 N. MENINGITIDIS - pôvodca zápalu mozgových blán 

    b) nepatogénne (bežní obyvatelia dýchacích ciest): 

(N. PHARYNGIS) = dnes BRANHAMELLA (rod) - 

podmienečne patogénny - vyvoláva zápaly dých. traktu 

        N. SICCA 

        N. FLAVA 



NEISSERIA GONORRHOEAE (GONOKOK) 

 

Mikroskopicky: 

= G - diplokok tvaru kávového zrna či žemle 

- nemajú puzdro (len výnimočne) 

- sú nepohyblivé, nesporulujúce 



Kultivácia: 

- N. gonorrhoeae sú veľmi citlivé na vonkajšie vplyvy 
(zmena teploty, vysýchanie), neznesie transport 

    » nutne naočkovať ihneď pri odbere na pôdu !!! 

   (Ideálny odber v laboratóriu) 

- veľmi kultivačne náročné: 

 * kultivácia na ČA (obsahuje vyšší % krvi pridávanej za 
vyššej teploty » hnedá farba), alebo na modifikovanom 
KA s ascitom 

 * kultivácia za vyššej koncentrácii CO2 (10 %) a zvýšenej 
vlhkosti 

 * rastové optimum je 35 ~ 37 °C 

-  rastú ako drobné (1mm), priesvitné, vypuklé, lesklé 
kolónie (pripomínajú kvapku rosy) 

 



Antigénna štruktúra: 

peptidoglykán 

proteíny 

lipopolysacharidová zložka 

fosfolipidová zložka 

pilli (fimbrie) = prítomne len u niektorých kmeňov, 

nie sú orgánom pohybu - umožňujú adherenciu » 

len kmene s fimbriami sú schopné vyvolať 

ochorenie (prilnie na sliznici) 

                    - kryje celý povrch vonkajšie membrány 



Ochorenie 

zápal sliznice močového mechúra a sliznice pohlav. orgánov (prejavuje sa 
hnisavým zapáchajúcim výtokom) 

u homosexuálov - anorektálna forma kvapavky + kvapavková pharyngitída 

- ak nie je terapia zahájená včas, môže dôjsť k ascendencii infekcie: 

* u mužov: » zápal prostaty » zápal nadsemenníkov » zápal semenníkov 

* u ženy: » zápal vajcovodu 

                » zápal sliznice recta 

                - chron. kvapavka u ženy môže byť príčinou sterility 

- ak nie je terapia zahájená vôbec » baktérie sa dostávajú do krvi a môžu 
spôsobovať: 

    zápaly kĺbov (arthritída) - kvapavková arthritída postihuje kĺby asymetricky 

   (x od reumatickej artritídy) 

    endokarditídu 

- u ženy s prebiehajúcou kvapavkou môže pri pôrode dôjsť k infekcii 
novorodenca: 

    hnisavá konjunktivitída (blenorhoe neonatorum) 

 



Laboratórna diagnostika: 

1)Kultivace na ČA (event. na modifikovanom KA s prísadou 

ascitu) za zvýšenej koncentrácie CO2 a vodných pár 

2)Biochemické testy - na vonkajších genitáliách môžu byť 

prítomne i nepatogénne Neisserie, k ich odlíšeniu slúžia: * 

oxidázová reakcia = patogénna neisserie tvorí oxidázu » 

pri poliatí dimethyl-parafenyl-diaminom kolónie zčernajú 

(=oxidáza pozitívna) 

    * katalázová reakcia = patogénne neisserie tvoria katalázu 

» pri poliatí peroxidom vodíka z nej kolónie uvoľňujú 

kyslík vo forme bubliniek (=kataláza pozitívna) 



3)Mikroskopické vyšetrenie: 

    * nepatogénne neisserie » udržujú tvar diplokokov 

i po dlhšej dobe kultivácie 

    * patogénne neisserie » podliehajú zmenám - po 

48 hod. kultivácie vznikajú tzv. "balónovité tvary" 

4)Serologické vyšetrenie - určenie typu proteínu 

"väzbou komplementu" 

 - význam pre epidemiológiu (určenie zdroja 

infekcie) 

 



Terapia: 

- po vojne kvapavka takmer celkom vymizla, dnes 

opäť graduje 

- Pred tým sa kvapavka spoľahlivo vyliečila za 5 

hodín PNC, sulfonamidmy 

- dnes sa množstvo kmeňov stáva rezistentnými » 

lieči sa: AMP 

                Chloramfenikol 

                Tetracyklin 



NEISSERIA MENINGITIDIS (MENINGOKOK) 

Mikroskopicky: 

- mikroskopicky rovnaká ako u N. gonorrhoeae, ale býva 

obklopená polysacharidovým puzdrom 

Kultivácia: 

- kultivácia rovnaká ako u N. gonorrhoeae 

Antigénna štruktúra: 

- antigénna štruktúra rovnaká ako u N. gonorrhoeae, naviac 

obsahuje polysacharidové puzdro 

» podľa kapsulárneho polysacharidu rozlišujeme 7 typov za 

pomoci antiséra (puzdro zdurí): A, B, C, D, X, Y, Z 



Ochorenie: 

* neopuzdrená forma - normálne sa môže vyskytovať v nosohltane 

* opuzdrená forma - vyvoláva rýchle smrtiace infekcie, prebiehajúce v 
3 štádiách: 

        1) zápal nosohltanu, zápal pľúc (vstupná brána infekcie) 

        2) septikémia (usadzujú sa na mozgovo-miechových blanách, v koži 

            či iných orgánoch) 

        3) ťažká hnisavá meningitída 

        - najmä u detí môže prebiehať najťažšia forma - tzv. 

           "Waterhouse-Friedrichsen syndróm": sepsa 

                                                                        petechie v koži 

                                                                        deštrukcia nadľadviniek 

             »» vedie rýchle k šoku (nedarí sa obvykle zachrániť) 

- prejdený zápal mozgových blán u detí zanecháva často neurologické 
následky » určitý stupeň psychického narušenia 



Laboratórna diagnostika: 

1) Odber materiálu: liquor, krv (hemokultúra) 

2) Mikroskopické vyšetrenie sedimentu  

3) Kultivácia na ČA (event. na modifikovanom KA s prísadou ascitu) za zvýšenej 
koncentrácii CO2 a vodných pár 

4) Biochemické testy - na vonkajších genitáliách môžu byť prítomne i nepatogénne 
neisserie, k ích odlíšeniu slúži:  

    * oxidázová reakcia = patogénne neisserie tvoria oxidázu » pri poliatí dimethyl-  

       parafenyl-diaminom kolónie zčernajú (=oxidáza pozitívna) 

    * katalázová reakcia = patogénna neisserie tvorí katalázu » pri poliatí peroxidom 

       vodíka z nej kolónie uvoľňujú kyslík vo forme bubliniek (=kataláza pozitívna) 

4) Serolog. vyšetrenie - dôkaz protilátok: * komplementfixáciou 

                                                                   * aglutináciou 

                                                                - klinicky významný je rýchly dôkaz skupín. 
antigénu polysacharidového puzdra v liquore, krvi, moči pomocou špecifických 
antisér !!! 

Terapie: 

PNC 

AMP 



NEISSERIA SICCA 

NEISSERIA FLAVA 

= nepatogénna neisseria, bežní obyvatelia dých. 

ciest (diferenciálne Dg. význam) 

- kultivač. menej náročné » možno pestovať na 

KA - tvoria kolónie v R či S-fáze:  

* N. sicca - kolónie suchý charakter 

* N. flava - žlté kolónie 



BRANHAMELLA (rod) 

= skôr Neisseria pharyngis 

- kultivácia: * za bežných podmienok na KA 

                    * netvorí pigment » belavé, bezfarebné kolónie 

- mikroskopicky: G - diplokok, tvar si udrží i po dlhšej dobe 

kultivácie 

- dôkaz oxydázovou reakciou (patogénne zčernajú) 

= podmienený patogén » spôsobuje infekcie: 

      zápaly 

      meningitidy 

      zápaly urogenitálneho traktu 



ANAEROBNÉ G- KOKY: 

VEILLONELLA (rod) 

= dvojica či zhluk G - kokov 

- veľmi citlivá k O2 » kultivácia na Fortnerovej pôde 

- vyskytuje sa bežne v dýchacom trakte a GIT 

Laboratórna diagnostika: 

* kultivácia 

* mikroskopia 

Terapia: 

1) Chirurgické ošetrenie 

2) PNC 

  



V. PARVULA 

- normálne sa vyskytuje: črevo 

- môže spôsobovať: gangrénu pľúc, appendicitídy 

  

V. ALCALESCENS 

- normálne sa vyskytuje len v dutine ústnej - okolo 

zubných krčkov, v medzizubných priestoroch, v 

hlbších vrstvách zubného plaku (často sa 

kultivuje zo zubného kazu) 

- môže spôsobovať: pľúcnu gangrénu 


