
 

Rod:  Neisseria  

druh:  meningitidis  

gonorrhoeae  

nepatogénne neissérie 

Charakteristika  

Nepatogénne neissérie sú bežne prítomné ako fyziologická flóra na slizniciach HCD. Sú komenzálmi 

horných dýchacích ciest a nevyvolávajú ochorenia.  

Dva druhy neisserií sú patogénne pre ľudí:  

N. meningitidis - jedna z najvirulentnejších a najrýchlejšie zabíjajúcich baktérií a N. gonorrhoeae, 

vyvolávajúca sexuálne prenosné ochorenie – kvapavku.  

Neisserie gramnegatívne koky vyskytujúce sa vo dvojiciach v podobe dvoch kávových zŕn (priľahlé 

strany sú konkávne). Sú striktne aeróbne, oxidáza pozitívne, kultivačne náročné a veľmi citlivé na 

vyschnutie a na chlad. Ich rast je inhibovaný voľnými mastnými kyselinami. Pri podozrení na 

neisseriovú infekciu sa nesmie biologická vzorka skladovať v chladničke. 

Ochorenia vyvolané N. gonorrhoeae 

Kvapavka - symptómy sa odlišujú u mužov a žien. U mužov je prítomný hojný uretrálny exudát, u 

žien je priebeh často takmer asymptomatický. Infekcia môže postupovať ascendentne 

(endometritída, salpingitída, pelvická infekcia, perihepatitída, absces). Generalizovaná infekcia sa 

prejaví na koži, vnútorných orgánoch, typická je sťahovavá monoartritída veľkých kĺbov. Pri pôrode 

infikovanými pôrodnými cestami môže vzniknuť u novorodenca ophthalmia neonatorum. 

Profylakticky sa používa očná aplikácia ATB.  

Ochorenia vyvolané N. meningitidis 

Meningitída začína obvykle náhle s bolesťou hlavy a horúčkou, rýchle progredujúce ochorenie je 
typické pri bakterémii – meningokokcémia, sepsa - s krvácaním do kože a vnútorných orgánov 
(Waterhouse-Friederichsenov syndróm). Možná je aj chronická meningokokcémia. Vakcína proti 
meningitíde obsahuje polysacharidové antigény typu A, C, X, W, Y. 



 

 
N. gonorrhoeae sa diagnostikuje na základe mikroskopie vaginálneho výteru s nálezom 

gramnegatívnych diplokokov, epitélií a polymorfonukleárnych leukocytov. 

N. meningitidis - mikroskopia likvoru – gramnegatívne diplokoky umiestnené voľne aj v 

prítomných polymorfonukleárnych leukocytoch. 

 

Kultivácia N.gonorrhoeae – výter z vagíny - inokulovaný na modifikovanom krvnom agare alebo 

čokoládovom agare s prítomnosťou ATB (Thayer Martin) na potlačenie sprievodnej flóry. Rastie v 

šedavých kolóniách (pripomínajúcich kvapky rosy), ktoré po zakvapkaní činidlom na detekciu 

cytochromoxidázy sčernajú. Odlíšenie od ostatných – nepatogénnych- neissérií je možné na 

základe biochemických testov. 



Kultivácia N.meningitidis sa robí z likvoru a krvi, baktérie sú kultivačne veľmi náročné, rastú na 

krvnom a čokoládovom agare v atmosfére s 5-10% CO2. Odlíšenie od nepatogénnych neissérií pri 

vyhľadávaní nosičov na základe biochemických vlastností. 

Čokoládový agar  

Čokoládový agar (CHOC) je kultivačné médium, ktoré sa vyrába zmiešaním horúceho (80°C) agaru 

s krvou. Pri tepelnej lýze sa z erytrocytov uvoľňuje množstvo rastových faktorov (NAD, hemín). 

CHOC sa používa najmä na kultiváciu patogénnych neissérii a hemofilov. Hemoglobín obsiahnutý 

v pôde je dôležitý pre rast uvedených baktérií (termostabilný faktor X). 

Cytochromoxidázový test (oxidázový test)  

Cytochrómoxidázový test sa používa na detekciu produkcie cytochrómoxidázy.  
Pozitívny výsledok: Kovacsovo činidlo (tetrametyl-p-fenylendiamin dihydrochlorid) po pridaní ku 
baktériám, ktoré obsahujú cytochróm c ako časť respiračného reťazca, zmení farbu (sčernie). 
Neissérie majú oxidázovú reakciu pozitívnu. Prejaví sa po 10 sekundách sčernením kolónií po 
pridaní činidla priamo do petriho misky, alebo ak sa baktérie nanesú na prúžok filtračného papiera 
napusteného činidlom, v mieste nánosu sa objaví tmavofialová farba.  
Negatívny výsledok: nedôjde k sčernaniu kolónií v Petriho miske alebo sa neobjaví fialová farba 

na prúžku filtračného papiera. 

 

 



Biochemické vlastnosti neissérií  

Test na utilizáciu cukrov sa používa pri identifikácii N. meningitidis. Na tento test sa používa agar s 

glukózou, maltózou, laktózou a sacharózou, každý cukor sa pridáva do osobitnej skúmavky s CTA 

základom (angl. cystine trypticase agar, CTA) Ako farebný indikátor sa používa fenolová červeň 

(indikátor kyslého pH, zmení farbu na žltú pri pH 6,8 alebo nižšom). Vznik viditeľného zákalu a 

zožltnutie hornej časti pôdy znamená, že naočkované baktérie rastú a produkujú kyselinu - 

pozitívny výsledok testu. Negatívny výsledok sa definitívne odčítava až po 72 hodinách kultivácie. 

Na základe tohto testu je možné odlíšiť N. meningitidis od ostatných neissérií. 

 

N. meningitidis. Utilizácia cukrov – CTA. Pozitívny výsledok je viditeľný v prvých dvoch 

skúmavkách (maltóza, glukóza). N. meningitidis oxiduje len maltózu a glukózu, nie laktózu a 

sacharózu.  
http://www.cdc.gov/meningitis/lab-manual/chpt07-id-characterization-nm.html 

Identifikácia séroskupín N. meningitidis  

Pri bakteriálnej meningitíde sa na mikrobiologické vyšetrenie odoberá 

cerebrospinálny mok (CSM), ktorý býva zakalený, obvykle obsahuje veľké množstvo 

polymorfonukleárnych leukocytov a baktérie. 

 

Latexová aglutinácia  

V súčasnosti je identifikovaných 12 séroskupín N. meningitidis, za epidémie sú zodpovedné 
predovšetkým séroskupiny A, B, C, W135, X a Y.  
Na sérotypizáciu N. meningitidis je možné využiť metódu latexovej 

aglutinácie (napr. Directigen Meningitis Combo Test). Ide o 

predbežnú priamu kvalitatívnu identifikáciu antigénov N. meningitidis 

skupiny A, B, C, Y alebo W135 priamo v mozgovomiechovom moku. 

Latexové častice sú pokryté protilátkami proti určitej séroskupine. Pri 

reakcii vzorky obsahujúcej antigény s latexovými granulami 

obalenými príslušnými protilátkami dochádza k viditeľnej aglutinácii. 

Citlivosť na ATB 

N. gonorrhoeae je citlivá na PNC, cefalosporíny. Produkuje betalaktamázu. Účinný je tetracyklín, 

chinolóny a novšie makrolidy.  

N. meningitidis je citlivá na PNC, (rezistenciu môže spôsobiť genetická zmena PBP), 

chloramfenikol, cefalosporíny. Na eradikáciu nosičstva sa používajú sulfonamidy, rifampicín. 

Prirodzene rezistené sú na linkomycín a trimetoprim. 

http://www.cdc.gov/meningitis/lab-manual/chpt07-id-characterization-nm.html


 

Rod:  Haemophilus  

druh:  influenzae  

parainfluenzae  

aegyptius  

ducreyi  

Charakteristika:  

Hemofily sú gramnegatívne, drobné, pleiomorfné, kultivačne náročné paličky.  
Haemophilus influenzae je najčastejším vyvolávateľom ochorení, najmä u detí.  
Haemophilus ducreyi vyvoláva sexuálne prenosné ochorenie ulcus molle,  
Haemophilus aegyptius je častou príčinou akútnej purulentnej konjunktivitídy.  
Haemophilus parainfluenzae je prítomný na sliznici ústnej dutiny, zriedkavo vyvoláva 
oportunistické infekcie. 
 

Ochorenia  

H. influenzae  

Meningitída postihuje najmä neimúnnu detskú populáciu, baktérie sa krvnou cestou šíria z 

nazofaryngu do centrálneho nervového systému. Po miernej infekcii dýchacích ciest sa v priebehu 

1-3 dní vyvíjajú charakteristické príznaky meningitídy. Infekcia sa šíri interhumánne. 

Epiglotitída je život ohrozujúca infekcia, charakterizovaná zápalom a opuchom supraglotických 

tkanív, faryngitídou, problémami s dýchaním, môže dôjsť k závažnej obštrukcii dýchacích ciest a k 

smrti pacienta. Vyskytuje sa najmä u detí medzi 2. – 4. rokom života. Neopuzdrené kmene H. 

influenzae vyvolávajú oportúnne infekcie horných a dolných dýchacích ciest. 



 

Laboratórna diagnostika a liečba:  

V mikroskopických preparátoch z klinických vzoriek (TT – tampón tonzíl, TN – tampón nos) sú 

viditeľné gramnegatívne pleiomorfné paličky (kokobacilárne útvary, alebo dlhé vlákna). Hemofily 

sú nutrične náročné, v kultivačných pôdach vyžadujú prítomnosť rastových faktorov (hemín-faktor 

X, nikotínamidadeníndinukleotid-faktor V). Obidva rastové faktory sú prítomné v kultivačných 

médiách obsahujúcich krv, krvný agar je však potrebné zahriať, aby došlo k deštrukcii inhibítorov 

faktoru V. Preto sa na kultivačný dôkaz hemofilov používa čokoládový agar. Hemofily rastú aj na 

krvnom agare okolo kolónií S. aureus – fenomén satelitizmu (stafylokoky lyzujú erytrocyty v 

krvnom agare a zabezpečujú tak prítomnosť hemínu a zároveň produkujú NAD). Potreba 

jednotlivých rastových faktorov sa používa na vzájomné odlíšenie hemofilov. Na liečbu 

hemofilových infekcií sa používajú chránené betalaktámové antibiotiká (amoxicilin-klavulanát, 

ampicilín-sulbactam), cefalosporíny II. generácie alebo makrolidové antibiotiká podľa testovania 

citlivosti. Očkovanie proti Haemophilus influenzae je u nás od r. 2000 súčasťou pravidelného 

očkovania detí. 

 
Mikroskopia H. influenzae  

Hemofily sú gramnegatívne, drobné, pleiomorfné, kultivačne náročné paličky. Burriho tušová 

metóda sa používa na dôkaz prítomnosti baktériových puzdier. 



 

 

 

H. influenzae na čokoládovom agare.  

Čokoládový agar sa používa najmä na kultiváciu patogénnych neissérií a hemofilov. Čokoládový 

agar je kulivačné médium, ktoré sa vyrába zmiešaním horúceho (80°C) agaru s krvou. Pri tepelnej 

lýze sa z erytrocytov uvoľňuje množstvo rastových faktorov (NAD, hemín). Hemoglobín obsiahnutý 

v pôde je dôležitý pre rast uvedených baktérií (termostabilný faktor X). 

H. influenzae so S. aureus na krvnom agare – fenomén satelitizmu.  

Na kultiváciu hemofilov z klinických vzoriek sa používa aj krvný agar. Vyšetrovaná vzorka sa 
naočkuje na krvný agar a súčasne sa naočkuje aj laboratórny kmeň S. aureus.  
Staphylococcus aureus uvoľňuje NAD (V faktor), hemofily rastú v okolí stafylokokovej čiary. 



  

http://infectionnet.org/notes/microorganisms/bacterial-pathogens-of-the-respiratory-tract-and-cns/attachment/satellite2/ 

Potreba rastových faktorov pre kultiváciu hemofilov.  

H. influenze vyžaduje pre svoj rast prítomnosť oboch rastových faktorov - hemínu (faktor X) a NAD 

(faktor V). Závislosť na X alebo V alebo obidvoch faktoroch slúži k druhovej identifikácii hemofilov. 
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