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Morfologie GramMorfologie Gram
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RRůůst krevnst krevníí agar agar –– αα hemolýzahemolýza
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RRůůst krevnst krevníí agar agar –– ββ hemolýzahemolýza
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•• GGram ram ++
•• KatKatalalááza negza neg..
•• TvoTvořříí řřetetíízkyzky
•• FakultativnFakultativněě anaerobnanaerobníí
•• Kultivace na KAKultivace na KA

StreptokokyStreptokoky
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•• Beta hemolytický (Beta hemolytický (úúplnplnáá))
•• PrimPrimáárnrněě patogennpatogenníí
•• KvasKvasíí gluglukkóózuzu na laktna laktáátt

Streptococcus pyogenesStreptococcus pyogenes
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•• Ag: Ag: 
–– StStěěnový polysacharid skup. Anový polysacharid skup. A

•• Význam pro dg.Význam pro dg.
–– P glykoprotein P glykoprotein 

•• Toxický !!!Toxický !!!
–– M proteinM protein

•• UrUrččuje virulenci uje virulenci –– Adheze, brAdheze, bráánníí fagocytfagocytóózeze
–– Kys. lipoteichoovKys. lipoteichoováá –– AdherenceAdherence
–– KardiolipinKardiolipin
–– F protein F protein –– vazba na fibronektinvazba na fibronektin
–– Pouzdro (K antigen)Pouzdro (K antigen)

Streptococcus pyogenesStreptococcus pyogenes
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•• ExtracelulExtraceluláárnrníí produkty:produkty:
–– PyrogennPyrogenníí toxin toxin 

•• SpSpáálový  exantlový  exantéémm
•• SuperantigenSuperantigen

–– Streptolysin O Streptolysin O 
•• Kardiotoxický Kardiotoxický 

–– Streptolysin S Streptolysin S –– úúplnplnáá hemolýzahemolýza
–– HyaluronidHyaluronidáázaza
–– StreptokinStreptokinááza A,B za A,B –– aktivujaktivujíí plasminogenplasminogen
–– NukleNukleááza a proteinza a proteináázyzy

Streptococcus pyogenesStreptococcus pyogenes
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•• PATOGENITA: PATOGENITA: 
–– Adheze dAdheze dííky M,F proteinky M,F proteinůům, k. m, k. 

lipoteichoovlipoteichoovéé
•• faryngitidyfaryngitidy

–– PyrogennPyrogenníí toxin toxin 
•• SpSpáálala
•• HnisavHnisavéé infekce kinfekce kůžůže e –– pyodermie pyodermie 

–– ImpetigoImpetigo
–– Erisypel Erisypel 

Streptococcus pyogenesStreptococcus pyogenes
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Streptococcus pyogenesStreptococcus pyogenes
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•• SterilnSterilníí nnáásledky:sledky:
–– DDááno no úúččinkem enzyminkem enzymůů
–– Autoimunita dAutoimunita dííky uklky uklááddáánníí imunokompleximunokomplexůů
–– Vznik pVznik přřecitlivecitlivěělostilosti
–– Persistence streptokokových Ag po infekciPersistence streptokokových Ag po infekci

•• RevmatickRevmatickáá horehoreččkaka
•• GlomerulonefritisGlomerulonefritis

Streptococcus pyogenesStreptococcus pyogenes
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•• IMUNITAIMUNITA
–– protilprotiláátky proti M proteinutky proti M proteinu

•• TERAPIE:TERAPIE:
–– PenicilinPenicilin
–– KlindamycinKlindamycin

•• DIAGNOSTIKA:DIAGNOSTIKA:
–– PrPrůůkaz Agkaz Ag
–– PrPrůůkaz protilkaz protiláátek proti streplysinu A tek proti streplysinu A –– ASLO ASLO 

Streptococcus pyogenesStreptococcus pyogenes

13

•• Zvaný tZvaný tééžž PneumokokPneumokok
•• Gram +Gram +
•• KatalKatalááza neg.za neg.
•• ViridujViridujííccíí (Alfa hemolýza)(Alfa hemolýza)

–– BBěžěžnnáá flflóóra HCD (neopouzdra HCD (neopouzdřřenenéé))
–– Infekce vInfekce věěttššinou endogenninou endogenníí

•• Dvojice kokDvojice kokůů –– kratkratšíší osa paralelnosa paralelníí
•• NNěěkdy pouzdrokdy pouzdro

Streptococcus pneumoniaeStreptococcus pneumoniae
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Streptococcus pneumoniaeStreptococcus pneumoniae
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•• Kultivace KAKultivace KA
•• ViridujViridujííccíí (Alfa hemolýza)(Alfa hemolýza)
•• AnaerobnAnaerobněě dděělláá Beta Beta 

hemolýzuhemolýzu
•• Polymorfismus rPolymorfismus růůstových stových 

ffáázzíí (R(R--SS--M)M)
•• Ag: Ag: 

–– nemnemáá skupinový antigen skupinový antigen 
–– Pouzderný Ag (K)Pouzderný Ag (K)
–– Kys. teichoovKys. teichoováá
–– C substance C substance 

•• (druhov(druhověě specifickspecifickáá --
precipituje s CRP)precipituje s CRP)

Streptococcus pneumoniaeStreptococcus pneumoniae
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•• PATOGENITAPATOGENITA
–– PouzdroPouzdro
–– Pneumolysin Pneumolysin 
–– NeuraminidNeuraminidááza za 
–– In vivo spotIn vivo spotřřebovebováávváá glukglukóózu za produkce laktzu za produkce laktáátu tu 

acidacidóóza a hypoglykza a hypoglykéémiemie
–– Infekce exo i endogennInfekce exo i endogenníí

•• KrupKrupóóznzníí pneumonie, sinusitis, otitis mediapneumonie, sinusitis, otitis media
•• Meningitis (jeden ze 3 nejMeningitis (jeden ze 3 nejččastastěějjšíších pch půůvodcvodcůů) ) 
•• OportunnOportunníí patogen patogen -- po jiných infekcpo jiných infekcíích, asplenici, ch, asplenici, 

imunosuprimovanimunosuprimovaníí pacienti.pacienti.

Streptococcus pneumoniaeStreptococcus pneumoniae
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•• TERAPIETERAPIE
–– Erytromycin, cefalosporiny, chloramfenikol u Erytromycin, cefalosporiny, chloramfenikol u 

meningitid.meningitid.
–– Lze oLze oččkovat kovat -- pouzderným Ag. pouzderným Ag. 

•• Dg:Dg:
–– KultivaKultivaččnněě na KAna KA
–– Citlivý na inhibici optochinemCitlivý na inhibici optochinem
–– Citlivý k Citlivý k žžluluččovým solovým solíím m –– NeufeldNeufeldůůvv testtest
–– Imunoflouorescene, latexovImunoflouorescene, latexováá aglutinaceaglutinace
–– Mikroskopicky: GramMikroskopicky: Gram

Streptococcus pneumoniaeStreptococcus pneumoniae
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•• Gram +Gram +
•• Beta hemolýza (Beta hemolýza (úúplnplnáá))
•• Polysacharidový Ag BPolysacharidový Ag B
•• KatalKatalááza neg.za neg.
•• PATOGENITAPATOGENITA

–– Mastitis u kravMastitis u krav
–– Na tonsilNa tonsilááchch
–– RESP a GITRESP a GIT
–– VagVagíína na ––asymptomomaticky asymptomomaticky NebezpeNebezpeččíí perinatperinatáálnlníí

nnáákazy novorozence (i po porodu) kazy novorozence (i po porodu) –– sepse, sepse, 
meningitis, pneumonie meningitis, pneumonie 

VELMI VELMI ŠŠPATNPATNÁÁ PROGNPROGNÓÓZAZA

Streptococcus agalactiaeStreptococcus agalactiae
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•• TERAPIE: TERAPIE: 
–– Penicilin, makrolidyPenicilin, makrolidy

•• PREVENCE:PREVENCE:
–– Desinfekce vagDesinfekce vagíínyny
–– Clona ATB pClona ATB přři porodu. i porodu. 

•• Dg: Dg: 
–– kultivace na KAkultivace na KA
–– prprůůkaz Ag B. kaz Ag B. 
–– PPřříímo mo –– CAMP test: str. skup. B produkuje camp CAMP test: str. skup. B produkuje camp 

faktor, který potencuje C sfingomyelinfaktor, který potencuje C sfingomyelináázu (deltazu (delta--lysin) lysin) 
StafStaf. . aureaaurea..

Streptococcus agalactiaeStreptococcus agalactiae
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•• VIRIDUJVIRIDUJÍÍCCÍÍ: : 
•• Gram +Gram +
•• KatalKatalááza neg.za neg.
•• Alfa hemolýzaAlfa hemolýza
•• NemajNemajíí skupinový stskupinový stěěnový Ag (pokud ano tak nový Ag (pokud ano tak 

rozmanitý rozmanitý bebe z Dg. významu)z Dg. významu)
•• U U ččlovlověěka druhy ka druhy S.bovis, S.S.bovis, S.salivariussalivarius, S., S.sanguissanguis, , 

S.oralis, S.S.oralis, S.millerimilleri, S., S.mutansmutans. . 
•• NormNormáálnlníí flflóóra ra úúst a HCD, tenkst a HCD, tenkéého stho střřevaeva
•• S.S.salivsaliv. a S.. a S.sanguissanguis pevnpevněě adherujadherujíí na epitel a na epitel a 

obsazujobsazujíí receptory, produkujreceptory, produkujíí bakteriocinybakteriociny ––
kompeticekompetice s ostatns ostatníí mikroflmikroflóórou.rou.

ÚÚstnstníí streptokokystreptokoky

21

•• PodmPodmíínněěnněě patogennpatogenníí
•• PPřři extrakci zubu bakterii extrakci zubu bakteriéémiemie
•• Mohou nMohou nááslednsledněě popošškozovat chlopnkozovat chlopněě

–– eendokarditis a pndokarditis a přříípadnpadnáá embolizace embolizace 
•• DDáále pneumonie, meningitis, osteomyelitis, le pneumonie, meningitis, osteomyelitis, 

abscesy, moabscesy, moččovovéé infekceinfekce……
•• S. mutans na zubu S. mutans na zubu 

–– plakplak kyselkyseléé produkty produkty kazkaz

ÚÚstnstníí streptokokystreptokoky
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•• TERAPIE:TERAPIE:
•• Ampicilin dlouhodobAmpicilin dlouhodoběě
•• Dg: Dg: 

–– Kultivace na KAKultivace na KA
–– U endokarditid U endokarditid opakovanýopakovaný odbodběěr hemokulturr hemokultur

ÚÚstnstníí streptokokystreptokoky
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•• Gram + diplokoky blGram + diplokoky blíízce pzce přřííbuznbuznéé
streptokokstreptokokůůmm

•• KatalKatalááza neg.za neg.
•• KultivaKultivaččnněě nennenáároroččnnéé
•• Kultivace na Kultivace na ŽŽlulučč eskulinoveskulinovéé ppůůdděě

zhnzhněědnutdnutíí
•• SnSnášíáší vysokvysokéé pH, vysokou koncentraci pH, vysokou koncentraci 

NaClNaCl

EnterokokyEnterokoky
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•• IzolujIzolujíí se ze stolicese ze stolice
•• NNěěkterkteréé se pouse použžíívajvajíí v potravinv potravináářřstvstvíí

–– (zr(zráánníí sýrsýrůů –– BryndzaBryndza, sýry , sýry „„balkbalkáánsknskéého ho 
typutypu““))

•• MajMajíí skupinový Ag Dskupinový Ag D
•• ZZáástupci: stupci: E.faecalis, E.faecium, E.duransE.faecalis, E.faecium, E.durans
•• TvoTvořříí dvojice, dvojice, řřetetíízky, bez hemolýzy zky, bez hemolýzy 

EnterokokyEnterokoky
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•• NormNormáálnlněě v tlustv tlustéém stm střřevevěě
•• 101077 v 1g stolicev 1g stolice
•• PodmPodmíínněěnněě patogennpatogenníí

–– PolymikrobiPolymikrobiáálnlníí infekty moinfekty moččových a ových a žžluluččových ových 
cest, gynekologickcest, gynekologickéé zzáánněěty, pooperaty, pooperaččnníí
komplikace v bkomplikace v břřiiššnníí dutindutiněě

EnterokokyEnterokoky


