
 

Charakteristika  

Streptokoky tvoria veľmi rôznorodú skupinu baktérií. Niektoré tvoria súčasť fyziologickej flóry 

slizníc (viridujúce streptokoky v dutine ústnej a vagíne) iné sú primárne patogénne (S. pneumoniae, 

S. pyogenes, S. agalactiae) a niektoré sú podmienečne patogénne (S. mutans, S. milleri). Sú to 

grampozitívne koky, v preparáte z bujónovej kultúry sú viditeľné retiazky, pretože sa delia v jednej 

rovine. S. pneumoniae vytvára diplokoky lancetovitého tvaru (plameň sviečky). Sú nepohyblivé, 

neprodukujú katalázu (odlíšenie od stafylokokov). Neschopnosť streptokokov rást na pôde s 

eskulínom sa používa na ich odlíšenie od enterokokov. Sú fakultatívne alebo obligátne anaeróbne. 

 

Streptococcus pyogenes sú grampozitívne koky, majú v priemere 1-2μm, v preparátoch z 

klinických vzoriek vytvárajú krátke retiazky, v preparátoch pripravených z kultúr rastúcich v 

tekutých médiách sú viditeľné typické dlhé retiazky. 

 



Streptococcus pneumoniae sú opuzdrené, grampozitívne koky, ich veľkosť je v priemere 0,5 - 

1,2μm, sú oválne a obvykle usporiadané do dvojíc (dvojice pripomínajú plamene sviečok, 

obrátené plochou stranou k sebe. Bunky sú obklopené nezafarbeným puzdrom. (Staršie bunky sa 

ľahko odfarbujú a môžu sa farbiť gramnegatívne). Morfológia S. pneumonie môže byť zmenená vo 

vzorkách od pacientov liečených antibiotikami. 

 

 

 



 

Podľa zmeny krvného agaru v okolí kolónie sa rozlišujú streptokoky na alfa hemolytické (neúplná 

hemolýza, viridácia), beta hemolytické (úplná hemolýza) alebo gama hemolytické (bez hemolýzy). 

S. pyogenes (β-hemolytický, skupina A podľa Lancefieldovej) na krvnom agare po 24-hodinovej 

kultivácii vytvára malé (1 – 2mm) bledé kolónie obklopené širokou zónou β-hemolýzy (úplná 

hemolýza). S. pyogenes produkuje mnoho toxínov, niektoré z nich sú schopné lyzovať alebo zničiť 

erytrocyty. Výsledok sa prejaví presvetlenou zónou okolo bakteriálnych kolónií. Táto úplná 

deštrukcia erytrocytov na agarovom médiu sa nazýva β-hemolýza. 

 

S. agalactiae (β-hemolytický, skupina B podľa Lancefieldovej) kolónie na krvnom sú väčšie, 

obklopené úzkou zónou β-hemolýzy (úplná hemolýza). Niektoré kmene (1-2%) môžu byť 

nehemolytické. 

 

 



S. pneumoniae (α-hemolytický) vytvára na krvnom agare veľmi drobné kolónie obklopené úzkou 

zónou neúplnej hemolýzy (α-hemolýza, viridácia). Kolónie môžu byť preliačené s centrálnou 

vyvýšeninou. 

 

S. salivarius (α-hemolytický) rastie na krvnom agare v malých kolóniách, vytvára α-hemolýzu 

(viridáciu). 

 

 

Identifikácia β-hemolytického streptokoka skupiny A (S. pyogenes). 

BACITRACÍNOVÝ TEST  
Jedným zo spôsobov, ako odlíšiť β-hemolytického streptokoka skupiny A (HSA) od ostatných β-

hemolytických streptokokov je na základe určenia ich rozdielnej citlivosti na bacitracín. 

Streptococcus pyogenes (skupina A, β-hemolytický) je citlivý na bacitracín a nerastie okolo 

disku obsahujúceho antibiotikum (viditeľná zóna inhibície rastu). Ostatné β-hemolytické 

streptokoky nie sú citlivé na bacitracín a rastú v blízkosti disku obsahujúceho bacitracín. 

 



Identifikácia β-hemolytického streptokoka skupiny B (S. agalactiae)  

CAMP TEST 

S. agalactiae (β-hemolytický streptokok skupiny B, HSB) je možné identifikovať na základe β-

hemolýzy, hydrolýzy hipurátu a CAMP testu. CAMP je skratka mien štyroch výskumníkov, ktorí 

popísali tento test (Christie, Atkins, Munch-Petersen). Streptokok skupiny B tvorí faktor (CAMP 

faktor), ktorý zosilňuje β-hemolýzu indikátorového kmeňa Staphylococcus aureus. Na krvný agar 

sa naočkuje laboratórny kmeň S. aureus a kolmo na stafylokokovú čiaru sa nočkuje vyšetrovaný 

kmeň β-hemolytického streptokoka (inkubácia 24 hodín). Streptococcus agalactiae (HSB), ktorý 

vytvára CAMP faktor zosilňuje hemolýzu erytrocytov ovplyvnených C sfingomyelinázou (β-

lyzínom) produkovanou S. aureus. Zosilnenie hemolýzy sa prejaví typickým mašličkovým tvarom 

(tvar motýlích krídel). Streptococcus pyogenes (HSA) CAMP faktor nevytvára, preto nedôjde k 

zosilneniu hemolýzy. 

 

Identifikácia S. pneumoniae 

Je ťažké odlíšiť normálne fyziologické alfa-hemolytické streptokoky (nachádzajúce sa v ústach) 

od patogénneho organizmu Streptococcus pneumoniae. Obidva sú alfa-hemolytické na krvnom 

agare. 

OPTOCHÍNOVÝ TEST 

Optochín (etylhydrocupreín hydrochlorid) je chinínový derivát, ktorý má detergenčné účinky a 

zapríčiňuje selektívnu lýzu pneumokokov.  

Optochínový test – test na krvnom agare. Na celú plochu pôdy naočkujeme vyšetrovaný kmeň a 

pridáme sterilný disk impregnovaný optochínom. Po 18 hodinách kultivácie hodnotíme veľkosť 

zábrany rastu. Pozitívny dôkaz pneumokoka sa prejaví zónou zábrany rastu aspoň 16 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optochín negatívny 

Str. salivarius 
Optochín pozitívny 

Str. pneumoniae 



TEST ROZPUSTNOSTI V ŽLČI 

Test rozpustnosti v žlči je založený na zistení, že bunky kmeňa Streptococcus pneumoniae lyzujú 

pôsobením 10-percentného roztoku deoxycholátu sodného, zatiaľ čo ostatné grampozitívne koky 

v žlči nie sú rozpustné. 

Test je pozitívny, ak je obsah v skúmavke s testovaným kmeňom priezračný alebo menej 

zakalený ako obsah kontrolnej skúmavky.  

Výsledok je negatívny, ak je obsah testovacej a kontrolnej skúmavky rovnaký. 

 
 

 
 

Sérologický dôkaz 

ANTISTREPTOLYZÍN O (ASLO) 

Streptolyzín O je hemolyzín, extracelulárny faktor virulencie, ktorý produkuje beta-hemolytický 

Streptococcus pyogenes. Streptolyzín O je oxygénlabilný a toxický pre leukocyty a monocyty. 

Protilátky proti nemu (ASLO) slúžia k retrospektívnej diagnóze nedávno prebehnutej 

streptokokovej infekcii alebo pri podozrení na hroziace neskoré následky. Protilátky sa v tele tvoria 

asi týždeň až mesiac po zistení streptokokovej infekcie. Hladina protilátok vrcholí medzi 4 a 6 

týždňom ochorenia a potom klesá, ale môže zostať v detekčných úrovniach počas doby niekoľkých 

mesiacov po skončení infekcie.  

Indikácie stanovenia hladiny ASLO: dôkaz prebiehajúcej infekcie, dôkaz už prekonaných 

streptokokových infekcií s následným rozvojom aseptických ochorení (reumatická horúčka, chorea 

minor, akútna glomerulonefritída), rozlíšenie reumatickej horúčky a reumatoidnej artritídy pri 

bolestiach klbov. 

Hladiny ASLO sa stanovujú pomocou sérologických vyšetrovacích metód (napr. latexová 

aglutinácia, ELISA). 



C-REAKTÍVNY PROTEÍN (CRP) 

CRP bol prvýkrát identifikovaný v sérach pacientov ako substancia reagujúca s C-polysacharidom 

pneumokokov (odtiaľ pochádza pomenovanie C-reaktívny proteín). Z imunologického hľadiska 

CRP pôsobí ako opsonín. Po naviazaní sa na cudzorodé častice a fagocytujúce bunky aktivuje 

komplementový systém klasickou cestou. CRP je zložkou vrodenej imunitnej odpovede, je 

syntetizovaný v pečeni. Zvýšené CRP spoľahlivo signalizuje, že v organizme prebieha chorobný 

zápalový proces. diagnostický potenciál CRP využíva najmä pri rozlíšení pôvodcu infekcie. Zo 

všetkých mikroorganizmov najmohutnejšie stimulujú tvorbu CRP baktérie, miernejší nárast 

vyvolávajú mykobaktérie a plesne. Vírusové infekcie spôsobia len zriedkakedy významnú 

zmenu v koncentrácii CRP. Na stanovenie CRP sa používajú rôzne sérologické metódy (ELISA, 

imunoturbidimetria, rýchla imunodifúzia, aglutinácia).  

 
S. pyogenes si udržuje citlivosť na penicilín.  

S. agalactiae je obvykle citlivý na penicilín.  

Rezistencia na penicilínové preparáty spôsobená alteráciou PBP – proteínu viažúceho penicilín 

(angl. penicillin bindig protein) stúpa u kmeňov S. pneumoniae pravdepodobne aj v súvislosti s 

nadmerným používaním niektorých antibiotík. Na jej určenie je potrebný test na stanovenie 

citlivosti na antibiotiká.  

Enterokoky sú rezistentné na mnohé antibiotiká. Účinné sú vankomycin a aminoglykozidy vo 

vyšších koncentráciách. U nozokomiálnych kmeňov sa vyskytuje klinicky závažná rezistencia na 

vankomycín prenosná plazmidom. 
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