
 

Rod:  Staphylococcus  

druh:  aureus  

epidermidis  

saprophyticus  

haemolyticus  

warneri 

Charakteristika  
Stafylokoky sú fakultatívne anaeróbne grampozitívne koky, obvykle usporiadané v zhlukoch (ako 

strapce hrozna), vytvorené na základe schopnosti deliť sa v dvoch rovinách. Podľa schopnosti 

produkovať enzým plazmakoagulázu (PK) existujú dve základné skupiny - plazmakoaguláza 

negatívne a plazmakoaguláza pozitívne stafylokoky.  

PK pozitívne sú S. aureus, S intermedius,  

PK negatívne sú S. epidermidis, S. saprophyticus, S. hemolyticus.  

Toto delenie je do určitej miery umelé a nezodpovedá úplne patogénnemu potenciálu stafylokokov. 

Plazmakoaguláza je enzým premieňajúci fibrinogén na fibrín a spôsobujúci koaguláciu plazmy. S. 

aureus obsahuje voľnú (v cytoplazme prítomnú) a viazanú (v bunkovej stene) plazmakoagulázu. 

 

 

Ochorenia  
S. epidermidis je obvykle prítomný na koži, prípadne orofaryngu, v gastrointestinálnom trakte a v 

urogenitálnom trakte. Je to podmienečne patogénny mikroorganizmus, za určitých okolností môže 



byť vyvolávateľom vážnych infekcií – subakútna endokarditída. Podobne aj ostatné PK negatívne 

stafylokoky sa uplatňujú ako saprofyty alebo podmienečné patogény vyvolávajúce endokarditídy, 

bakterémie, infekcie katétrov, náhrad kĺbov a ciev. Vyvolávateľom infektov močových ciest u 

mladých sexuálne aktívnych žien je S. saprophyticus. Diagnosticky významná je jeho rezistencia 

na novobiocin.  

S. aureus je fyziologicky prítomný v axile, v oblasti nosa a perinea. Je etiologickým agensom:  

- hnisavých kožných ochorení (absces, furunkul, karbunkul),  

- sekundárnych infekcií kože (pyodermia, impetigo), rán (abscesy)  

- komplikácií (bakterémia) – nozokomiálne kmene. 

Život ohrozujúce infekcie sú podmienené sprievodným ochorením alebo zákrokom – pneumónia, 

meningitídy, infekcie hlbokých tkanív (aspirácia, úraz, operačný zákrok). Prostredníctvom toxínov 

vyvoláva závažné klinické jednotky (stafylokoková enterotoxikóza, toxický šokový syndróm, 

syndróm obarenej kože, bulózne impetigo). Stafylokoky dlhodobo sprevádzajú ľudí a niektoré sú 

najpočetnejším predstaviteľom fyziologickej flóry kože. 

 

 

Mikroskopia  

Stafylokoky majú charakteristické usporiadanie do strapcov či nepravidelných zhlukov. V 

mikroskopickom obraze budú pri pozorovaní stafylokokov prítomné i ďalšie štruktúry: jednotlivé 

koky, dvojice kokov (vzájomný dotyk len úzkou plochou) aj rôzne dlhé retiazky  



kokov. Staré stafylokoky strácajú schopnosť udržať kryštalickú violeť, preto môžu byť viditeľné ako 

gramlabilné až gramnegatívne koky. 

 

Stafylokoky a pneumokoky vo vzorke spúta. 

 

Dôkaz produkcie katalázy  

Kataláza je enzým, hydrolyzujúci H2O2, ktorý je toxický pre bunku, pričom vzniká kyslík (pozitívna 

reakcia sa prejaví vznikom bubliniek O2). Enzým kataláza je produkovaný väčšinou aeróbnych a 

fakultatívne anaeróbnych baktérií, hlavnou výnimkou sú streptokoky, ktoré sú kataláza-negatívne. 

Dôkaz produkcie katalázy patrí medzi základné testy, používané na odlíšenie stafylokokov 

(kataláza-pozitívne) od streptokokov (kataláza-negatívne). 



 

Kultivácia na krvnom agare 

Stafylokoky dobre rastú na krvnom agare za aeróbnych (aj anaeróbnych) podmienok. Kolónie sú 

dobre viditeľné po 24 hodinách kultivácie. 

 

S. aureus vytvára obvykle vypuklé žlté kolónie (niekedy môžu byť šedo pigmentované) mazľavej 

konzistencie, obklopené širokou zónou β-hemolýzy. Hemolýza na krvnom agare vzniká ako 

dôsledok produkcie cytotoxínov, najmä alfa toxínu.  

S. epidermidis rastie v bielych kolóniách, bez viditeľnej hemolýzy. 

 

Odlíšenie S.aureus a S.epidermidis podľa biochemických vlastností MANIT SLANÝ 
S. aureus a S. epidermidis je možné odlíšiť na základe fermentácie manitolu. Na tento dôkaz sa 

používa pôda manit - slaný agar (MSA). MSA je selektívne diagnostická pôda, ktorá obsahuje 

vysokú koncentráciu NaCl (7,5% - 10%), manitol a fenolovú červenú ako indikátor zmeny pH pôdy. 

Zvýšená koncentrácia soli inhibuje rast iných mikroorganizmov, zatiaľ čo stafylokoky takúto 

koncentráciu soli tolerujú a dobre rastú. Hoci obidva, Staphylococcus epidermidis aj 

Staphylococcus aureus tolerujú vysoké koncentrácie soli v MSA, len S. aureus fermentuje manitol, 

čo spôsobí pokles pH kultivačného média (pH sterilnej pôdy je 7.4). Fenolová červená je 

višňovočervená pri pH 8,5; žltočervená v rozmedzí 6,9 až 8,5; a jasno žltá pri pH 6,9 a nižšom.  

Ak dôjde k fermentácii manitolu, zmení sa farba pôdy z červenej na žltú – S. aureus.  

Ak mikroorganizmus nefermentuje manitol, farba pôdy ostáva červená – S. epidermidis. 

 



 

Dôkaz produkcie plazmakoagulázy  

Odlíšenie S.aureus a S.epidermidis - podľa produkcie voľnej a viazanej plazmakoagulázy  
Kmene S. aureus produkujú dve formy plazmakoagulázy, voľnú a viazanú.  

Viazaná plazmakoaguláza (viazaná na bunkovú stenu stafylokokov, angl. clumping factor) priamo 

konvertuje fibrinogén na nerozpustný fibrín.  

Voľná plazmakoaguláza reaguje s globulínovým plazma faktorom (coagulase-reacting factor) a 

formuje stafylotrombín,ktorý katalyzuje premenu fibrinogénu na nerozpustný fibrín. Úloha 

plazmakoagulázy v patogenéze ochorení zatiaľ nie je jasná, ale predpokladá sa, že môže vytvárať 

fibrínový obal okolo stafylokokových abscesov, lokalizovať tak infekciu a chrániť stafylokoky pred 

fagocytózou. 

DÔKAZ PRODUKCIE VIAZANEJ PLAZMAKOAGULÁZY:  
Sklíčková metóda  

V 2 kvapkách sterilnej vody alebo fyziologického roztoku vytvorte suspenziu testovaného 

kmeňa  

pridajte kvapku králičej plazmy, výsledok odčítajte o 10-15 sekúnd.  

Pozitívny výsledok – vytvorenie bielych zhlukov (vláken) fibrínu  

Negatívny výsledok musí byť potvrdený skúmavkovou metódou  

 
 

DÔKAZ PRODUKCIE VOĽNEJ PLAZMAKOAGULÁZY:  
Skúmavková metóda  

kolónia testovaného kmeňa sa rozmieša v 0,5 ml králičej plazmy. Inkubuje sa 6 hodín pri 

37°C, potom pri izbovej teplote 24 hodín.  

Odčítava sa za 1 hodinu, 2 hodiny a za 24 hodín  

Pozitívny výsledok – vytvorenie koagula v skúmavke  

Kvôli možnej prítomnosti fibrinolyzínu v plazme môže byť koagulum počas inkubácie 

rozpustené, preto je potrebné odčítavať po 1hodine, 2 hodinách a po 24 hodinách  

 
 

Pozitívny výsledok 

Negatívny výsledok 



 

 

S. aureus rezistentný na penicilín - difúzna disková citlivosť.  
http://web.med.unsw.edu.au/cdstest/gtf_cds_site/webpages/plates/plate3c.htm 

U stafylokokov sa po zavedení penicilínu rýchlo vyvinula rezistencia, v súčasnosti je menej ako 10% 

kmeňov citlivých na penicilín. Rezistencia je zapríčinená produkciou penicilinázy (β-laktamáza 

špecifická pre penicilíny), ktorá hydrolyzuje β-laktámový kruh penicilínu. Boli vyvinuté 

semisyntetické penicilíny, ktoré sú odolné voči účinkom penicilinázy (meticilín, nafcilín, oxacilín, 

dicloxacilín). U stafylokokov sa vyvinula rezistencia aj na tieto semisyntetické penicilíny. 

Rezistentné kmene S. aureus sú zodpovedné za vznik väčšiny nozokomiálnych infekcií, ako aj za 

vznik infekcií získaných v komunite. MRSA (meticilín rezistentný S. aureus) sú rezistentné na všetky 

β-laktámové antibiotiká (penicilíny, cefalosporíny, karbapenémy). V terapii infekcií vyvolaných 

MRSA sa používajú: trimetoprim-sulfametoxazol, doxycyklín, klindamycín, linezolid (perorálna 

liečba), liekom voľby pre intravenóznu terapiu je vankomycín (akceptovateľné alternatívy sú 

daptomycín, tigecyklin, linezolid). V súčasnosti sú však už rozšírené kmene S. aureus rezistentné aj 

na vankomycín (VRSA). 
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