
STREPTOKOKY



Diagnostický model

• Angína 

• Febris reumatica

• Streptokoková pneumónia

• Odber materiálu - tampón tonzíl, krv, spútum



• Diagnostický model - angína, febris reumatica, krupózna -

streptokoková pneumónia

• Mikroskopia bujónovej kultúry a hemolytického 

streptokoka, S. pneumoniae z KA

• Kultivačný dôkaz na krvnom agare - Str.pyogenes, Str. 

pneumóniae, Str. salivarius

• Skupinové určenie - bacitracínový, CAMP a optochínový 

test

• Pozdné následky streptokokových infekcií - laboratórny 

dôkaz - ASLO, CRP

• Stanovenie citlivosti na ATB  Str. pyogenes, Str. salivarius, 

Str. pneumoniae



Streptococcus – taxonómia a vlastnosti
• Taxonómia                                                                                                                

- podľa hemolýzy na krvnom agare :   alfa - neúplná, beta -

úplná, gama-bez hemolýzy                                                                                                

- podľa serologických skupín Lancefieldovej A-H, K-V, nie 

všetky streptokoky majú  tento skupinovo špecifický 

antigén bunkovej steny

• A   S. pyogenes         bacitracin              beta hemolýza

• B   S. agalactiae          CAMP                 beta hemolýza

• C   S. anginosus                                      beta, alfa

• D   S. bovis                                              alfa, gama

• S. pneumoniae        optochin +         alfa

• S. salivarius            optochin - alfa



Streptokokové infekcie
• Streptococcus pyogenes HSA- faryngitída, šarlach, toxický 

šokový syndróm, erysipel, pyodermia,                                

• reumatická horúčka, glomerulonefritída

---------------

• Streptococcus agalactiae HSB - novorodenencké infekcie 

(meningitída, pneumónia), puerperálna sepsa

----------------

• Streptococcus salivarius, viridans - bakterémia, 

endokarditída, caries

----------------

• Streptococcus pneumoniae

- pneumonia, meningitída, bakterémia - opúzdrené kmene,                     

- sinusitída, otitis media - neopúzdrené kmene



koža

vstup

výstup

šírenie

ochorenie

Nehnisavé následky







Zdravý bubienok (vľavo), zápal 

stredného ucha (vpravo)

www.pedisurg.com



Pneumokoková meningitída

http://www.meningitis.com.au

http://commons.wikimedia.org



Vegetácie na chlopni
http://www.pathguy.com



ÚLOHY  - streptokoky

SKUPINA  1 SKUPINA  2 SKUPINA  3 SKUPINA  4

S. pyogenes (bujón)  

- GRAM

S. salivarius

- GRAM

S. pneumoniae

- GRAM

S. agalactiae

- GRAM

S. pyogenes

kultivácia na KA

S. salivarius

kultivácia na KA

S. pneumoniae

kultivácia na KA

S. agalactiae

kultivácia na KA

Skupinové určenie 

streptokokov:

S. pyogenes,

S. Agalactiae

bacitracínový test –

princíp, demonštrácia

Skupinové určenie 

streptokokov:

S. salivarius

S. pneumoniae

Test rozpustnosti v 

žlči-princíp, 

demonštrácia

Skupinové určenie 

streptokokov:

S. salivarius

S. pneumoniae

Optochínový test-

princíp, demonštrácia

Skupinové určenie 

streptokokov:

S. pyogenes,

S. Agalactiae

CAMP test – princíp, 

demonštrácia



Mikroskopia a farbenie podľa Grama

• Bujónová kultúra Streptococcus pneumoniae a 

Streptococcus pyogenes

• Farbenie podľa Grama: VLAK

• Mikroskopický  obraz : G+ koky

• Str. pneumoniae : diplococcus, lancetovitý, púzdro 

• Streptococcus pyogenes : coccus, retiazky



1.

Zhotovte fixovaný preparát z 

bujónovej kultúry 

S.pyogenes, zafarbite podľa 

Grama, mikroskopujte.

...............................................

.......................................

...............................................

...........................

............ 

2.

Zhotovte fixovaný preparát z 

bujónovej kultúry S.pneumoniae, 

zafarbite podľa Grama, mikroskopujte.

............................................................

.........................................................

.........................................................



Streptococcus pneumoniae

http://www.uni-tuebingen.de

http://www.uni-tuebingen.de

www.students.stedwards.edu
http://www.cbc.ca/gfx/pix/streptococcus_pneumonia050217.jpg



Kultivačný dôkaz na krvnom agare

• Alfa hemolýza - viridácia - Str. pneumoniae

• Beta hemolýza - prejasnenie - hemolytické 

streptokoky 

• Gama hemolýza - bez hemolýzy

• Steptococcus pyogenes - beta hemolýza

• Streptococcus pneumoniae - viridácia, 

mukózne - púzdro, preliačené

• Streptococcus salivarius - viridácia







3.

Kultivácia streptokokov na krvnom agare.

S .pyogenes                                                       S. agalactiae      

S. salivarius                                                       S. pneumoniae



Skupinové určenie - dif. dg

• Alfa hemolýza - viridiácia –

• Str.pneumoniae, Str. salivarius: optochínový 

test

• Beta hemolýza:                                                                                 

Str. pyogenes, HSA aj Str. agalactiae, HSB                                    

• bacitracínový a CAMP test



4.

Bacitracínový test - S. pyogenes, S. agalactiae

.



5. 

CAMP test - S. pyogenes, S. agalactiae



6. 

Optochínový test - S. salivarius, S. pneumoniae



7. Test rozpustnosti v žlči ( S. pneumoniae - princíp,   

demonštrácia).



Streptokokové infekcie - pozdné 

následky

• Febris rheumatica - reumatická horúčka - nehnisavé 

streptokokové ochorenie - zápalové ochorenie srdca, kĺbov, 

ciev a podkožia - autoimunitné ochorenie, súvisiace s 

niektorými sérotypmi M proteinu ( typovo špecifický 

antigén, nástroj virulencie, označený číslami, M18, M3…) 

následok len infekcie dýchacích ciest. Nevzniká po 

kožnom streptokokovom ochorení

• Poststreptokoková akútna glomerulonefritída - špecifické 

nefritogénne kmene, po str. infekcii kože aj dýchacích 

ciest



ASLO 
• Streptolyzín O - nástroj virulencie HSA, lýza leukocytov, 

stimuluje uvoľňovanie lyzozomálnych enzýmov, 

imunogénny - tvorba protilátok antistreptolyzínové. Ich 

detekcia testom ASLO. Objavujú sa 3-4 týždne o expozícii 

a perzistujú. Ich laboratórne stanovenie - dôkaz nedávneho 

ochorenia dýchacích ciest HSA u pacientov s RF alebo 

GNF. Nezvyšuje sa po kožných str. infekciách

• ASLO stanovenie  hladiny antistreptolyzínu  O -

protilátok proti streptolyzínu (nad 250 IU/ml)

• Latex aglutinácia senzibilizovaných latexových 

častíc - rýchlotest alebo KFT:

• Sérum + ASLO +  baranie ery + SLO- aglutinácia ery

• Sérum…………erytrocyty + SLO - hemolýza ery



7. 

Antistreptolyzín O -princíp, indikácie, interpretácia výsledkov

.



8. 

C-reaktívny proteín- princíp,indikácie, interpretácia výsledkov

• CRP - C substancia Str. pneumoniae- Pri 

bakteriálnych infekciách  organizmus 

syntetizuje CRP - C reaktívny proteín -

bielkovinu akútnej fázy zápalu, ktorá 

reaguje s C substanciou Str. pneumoniae

* 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)

Imunodifúzia na sklíčku - kvantitatívna

Kapilárna - precipitácia - kvalitatívna



Citlivosť na ATB

• Str. pyogenes - 100% citlivý na PNC, (pri alergii 

makrolidy ERY)

• Str. agalactiae - výborná citlivosť na PNC 

• Str. salivarius 

• Str. pneumoniae - PNC, TTC, CMP, CEF., nástup 

rezistencie na PNC  - aj multirezistencia - znížená 

afinita antibiotika na penicilin binding protein



Na KA

viridácie

(alfa)

Streptococcus pneumoniae

skupina „ústnych streptokokov“

(beta) hemo-

lýza*

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae



Schématicky:

Neznáma baktéria
iné

G+ kok

EnterokokStafylokokStreptokok

Strep. s viridáciou Streptokok s hemolýzou Streptokok 
bez 
hemolýzyPneumokok

Ústny streptokok

S. pyogenes

S. agalactiae (SAG)

Streptokok non-A-non-B

mikroby.blox.pl



Šarlach

• Šarlach je infekčné ochorenie charakterizované 
horúčkou, zápalom mandlí a vyrážkou. 

• Streptoccocus hemolyticus skupiny A, ktorý 
produkuje erytrogénny toxín. Ten je zodpovedný 
za kožné prejavy ochorenia. 

• Toxín sa viaže na stenu krvných kapilár, 
spôsobuje ich rozšírenie a presakovanie krvi do 
kože. 

• Ochorenie zvyčajne končí olupovaním pokožky. 



šarlach

http://www1.lf1.cuni.cz





Eryzipel ("červená koža“, „ ruža „)

• Eryzipel (etymologicky "červená koža") je 
akútna infekčná choroba kože spôsobená 
najčastejšie beta-hemolytickým 
streptokokom skupiny A (Streptococcus 
pyogenes). V minulosti bývala najčastejšie 
postihnutá tvár, v súčasnosti je to 
predkolenie. 

• Bránou vstupu infekcie býva epitelový defekt 
po poranení, po chirurgickom výkone 
(incízia), pri kožných vredoch, pri 
dermatomykózach, pri kontaktnej 
dermatitíde, pri poruche odtoku lymfy 

• trasenie, vysoká horúčka, unavenosť. Býva 
bolesť hlavy, ba i vra canie. V typickom 
prípade na jednom predkolení rýchlo vzniká 
cirkulárna kožná lézia, ktorá má ostré 
ohraničenie a je bolestivá 



erysipel

www.infektionsnetz.at



Erysipel komplikovaný flegmónou

http://homepage.univie.ac.at

http://www.megru.unizh.ch


