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Streptococcus spp.

Výskyt: celosvětově

Vnímavá kategorie zvířat: sající selata, odstávčata, předvýkrm/výkrm, prasnice, (zoonóza)

Původce: Streptococcus suis
časná kolonizace, součást běžné mikroflóry horních cest dýchacích (nosní dutina, mandle), reprodukčního a trávicího 
aparátu

– spektrum možných projevů 
» sepse, artritida, meningitida, polyserositida, endokarditida, pneumonie, (rhinitis, aborty)

– predispoziční faktory (!!!)
» poranění kůže/sliznic, imunosuprese (PRRSV, PCV2), vliv prostředí

Streptococcus porcinus (abscesy na krku, septikémie, pneumonie)
Streptococcus dysgalactiae susp. equisimilis (sporadické septikémie, artritida sajících selat, endocarditis)

(Streptococcus agalactiae, hyovaginalis, thoraltensis, hyointestinalis, bovis)



Streptococcus suis 1-4

• Gram-pozitivní koky (výskyt v řetízcích, párech)
• opouzdřený, produkce toxinů (hemolysin)
• nejméně 35 sérotypů (rozdílné kapsulární polysacharidy)
• rozdíly v patogenitě – 1, 2, 7, 9, 14 

sérotyp 1 - novorozená selata, sérotyp 14 - artritidy 
sérotyp 2  - meningitidy starších prasat (a lidí) 
(sérotyp 5 – vagína)

• snadná kultivace (složitější je vlastní typizace); PCR vyšetření
• citlivost k řadě ATB a desinfekčních prostředků (na bázi fenolu, chlóru, jódu, detergenty)
• přežívá mnoho měsíců v mandlích zvířat; 6 týdnů v kadáverech při 4°C; 8-10 dní při 22-25°C (méně 

než 24h v prachu)
• multiplikace v tonzilárnách kryptách, v bílých krvinkách (monocyty) se dostává krví do mozku a do 

kloubů, na povrchy seróz



Streptococcus suis (sérotyp 2) – schopnost přežití 5

5. Scott A.D., 1993

5. Scott A.D., 1993

• Hnůj/trus ochrání bakterii před vysušením a před vlivem 
vysokých  teplot (55°C a více inaktivuje Strept.suis).

• Schopnost dlouhého přežívání na gumovém a plastovém 
povrchu.

• Životaschopnost bakterie zachována i při zmrazení na 10 dní.
• Dlouhé přežívání v tělesných tekutinách a orgánech.
• Přenos stájovým nářadím („brzdy“, jehly, boty...), pneu aut



Streptococcus suis 
sérotyp 2

nejpravděpodobnější způsob 
rozvoje meningitidy

(patogeneze onemocnění) 2

Baktérie se pomnoží v tonzilárních kryptách, 
následně je „odchycena“ bílými krvinkami              

a transportována krevním řečištěm do mozku,    
do kloubů a na povrchy seróz.

2. Gottschalk M., 2012., p. 846



Způsoby přenosu 1-4

• primárně – přímo - kontaktem mezi prasaty - oronasální cesta
• v průběhu porodu nebo následně kontaktem s kojící prasnicí                                                          

(porodní cesty, tonzily prasnice)
• rozšíření především po odstavu, při míchání prasat (během 3 týdnů se                            

až 100% prasat stává bacilonosičem) 

• nepřímo – „infikovaný“ prach, aerosol, kontakt s kontaminovanými povrchy, nástroji, 
koryty, napáječkami, oblečením 

• přenos hmyzem – mouchy (rezervoár infekce, hlodavci, ptáci? ...)

• nákup nových prasniček, kanců



Klinické příznaky 1-4

• septikémie – náhlá smrt v průběhu pár hodin, meningitida - často fatální, endokarditida, artritida (občas i u prasniček a prasnic), pneumonie
• často 100% nosičství, incidence <5%, mortalita 1-20% (30%), při enzootické infekci 0,5% s 1% morbiditou
• imunita je sérotypově-specifická

• Sérotyp 1 - onemocnění 10-14 (21) denních selat
– zaostávání, snížený příjem krmiva
– zježená srst
– horečka (až 42,5°C)
– polyartritida (meningitida)
– klouby jsou oteklé, teplé, bolestivé; kulhání
– (třes, ataxie, úhyn).

• Sérotyp 2 – onemocnění 3-12 týdenních (a starších) prasat
– náhlý úhyn zvířat v dobré tělesné kondici
– horečka (až 42,5°C)
– poloha na břiše, naježené chlupy, chvění/svalový třes
– nervové příznaky - nystagmus (do 2-3 h), poloha na boku, neordinované pohyby, plovací pohyby, opistotonus, úhyn.

• Sérotyp 7 – meningitida, abscesy; v Dánsku se velmi často nachází u sajících selat, častěji než sérotyp 1, Sérotyp 14 - artritidy



Patoanatomické nálezy/diagnostika 1-4

• hnisavá meningitida
• otok, překrvení mozku, zakalení mozkomíšního moku
• otoky kloubů, až hnisavá arthritida
• fibro-purulentní epikarditida, valvulární endokarditida
• zvětšené mízní uzliny
• fibrinové nálepy v dutině hrudní i břišní
• hnisavá bronchopneumonie, fokální/multifokální (embolická) pneumonie, intersticiální 

pneumonie

• S. suis infekce potvrzena kultivací nebo PCR vyšetřením vzorků mozkomíšního moku, 
mozku, synoviální tekutiny z kloubů, orgánů

• sérotypizace je velmi důležitá při hledání zdroje infekce a možných cest přenosu 
onemocnění v chovu



Diferenciální diagnostika

• Haemophilus spp.
• Mycoplasma spp. (hyorhinis)
• E.coli
• S.choleraesuis
• Actinobacillus spp.
• Trueperella pyogenes
• Erysipelas
• MHD
• Aujezskýho choroba, otravy



Léčba a prevence 1-4

• ATB léčba po dobu 3-5 dní – betalaktamy (injekčně v akutních případech)
• špatná odpovídavost na léčbu při sepsi, těžké meningitidě a artritidě, vždy nutná kontrola úspěšnosti léčby 

(případná včasná eutanazie zvířat)
• doporučována – rehydratace, přípravky na zmírnění zánětu a tlumení bolesti

• all-in/all-out systém
• management a zoohygiena !!! – zásadní preventivní opatření !!!
• selata - příjem kolostra, hygiena a ošetření pupečního pahýlu, hygiena při krácení zoubků, ocásků, při aplikaci 

železa, včasné ošetření jakýchkoliv poranění
• redukce predispozičních faktorů – vlhké a chladné prostředí, průvan, přeplňování kotců...

• dokonalá očista kotců na porodně, včetně mechanické, použití hašeného vápna
• „eradikace“ – léčba prasnic ATB/PNC s prodlouženým účinkem, snížení přenosu infekce z prasnic na selata
• autogenní vakcíny – nález správného sérotypu !?! (vždy vzorky ze systémových onemocnění – izolace z orgánů -

mozek, játra, slezina, klouby)



1. Pig Health, Chapter 6, pp. 235-236

Kontrolní opatření / na co se v chovu zaměřit



Streptococcus suis – citlivost k ATB 7

151 izolátů - 15% meningitis, 85% z resp.traktu

7. Garch F.E. et al., 2016. 



ATB rezistence 7



Reference

1. Carr J. et al., 2018. Disorders of the locomotor system, Disorders of the neurological system, in Pig Health, Chapter 5-
6, pp. 207-239.
2. Gottschalk M., 2012. Streptococcosis. In Diseases of Swine, Chapter 62, pp. 841-855.
3. Higgins R. and Gottschalk M., 2003 (in Czech). Nemoci způsobené bakteriemi rodu Streptococcus, in Nemoci prasat, 
(Slovak/Czech edition of Diseases of Swine, Straw B.E. et al., 1999), Chapter 41, pp. 401-410.
4. Muirhead M.R. et al., 2013. Streptococcal infections, in Managing Pig Health, Chapter 9, pp. 385-386.
5. Dee S.A. and Corey M.M., 1993. The survival of Streptococcus suis on farm and veterinary equipment. J Swine Health 
Prod, 1(1):17-20.
6. Guillamón M.D.H. and Garcia de Jalon J.A., 2002. A guide to necropsy diagnosis in swine pathology.
7. Garch F.E. et al., 2016. Monitoring of antimicrobial susceptibility of respiratory tract pathogens isolated from diseased 
cattle and pigs across Europe, 2009–2012: VetPath results. Vet Microb, 194:11–22.


	Slide Number 1
	Streptococcus spp. 
	Streptococcus suis 1-4 
	Streptococcus suis (sérotyp 2) – schopnost přežití 5�
	���������Streptococcus suis �sérotyp 2� �nejpravděpodobnější způsob rozvoje meningitidy�(patogeneze onemocnění) 2������Baktérie se pomnoží v tonzilárních kryptách, �následně je „odchycena“ bílými krvinkami              a transportována krevním řečištěm do mozku,    do kloubů a na povrchy seróz.��
	Způsoby přenosu 1-4
	Klinické příznaky 1-4
	Patoanatomické nálezy/diagnostika 1-4
	Diferenciální diagnostika
	Léčba a prevence 1-4
	1. Pig Health, Chapter 6, pp. 235-236
	Streptococcus suis – citlivost k ATB 7�151 izolátů - 15% meningitis, 85% z resp.traktu� 
	ATB rezistence 7 �
	Reference

