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NOZOKOMIÁLNÍ PNEUMONIE - VÝSLEDKY MULTICENTRICKÉ 
STUDIE V ČR 
 

Kolář M.1, Htoutou Sedláková M.1, Pudová V.1, Hanulík V.1, Imwensi O. P.1 a pracovní skupina2-7* 
 

* Uvízl R.2, Herkel T.2, Gabrhelík T.2, Adamus M.2, Doubravská L.2, Čermák P.3, Zazula R.4, Řezáč T.4, 
Moravec M.4, Šťastný P.4, Rára A.4, Paterová P.5, Černý V.6, Turek Z.6, Ševčíková A.7, Hanslianová M.7, 
Stašek J.8, Maláska J.8, Ševčík P.8 
 

1 
Ústav mikrobiologie, Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

2 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc 

3 
Oddělení klinické mikrobiologie, Thomayerova nemocnice, Praha 

4 
Anesteziologicko-resuscitační klinika, Thomayerova nemocnice, Praha 

5 
Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové 

6 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové 

7 
Oddělení klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Brno 

8 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Úvod 
Nozokomiální pneumonie (HAP) jsou velmi závažnou komplikací u hospitalizovaných pacientů 
(především na jednotkách intenzivní péče) a významnou příčinou jejich morbidity a mortality. HAP 
patří k nejčastějším nozokomiálním infekcím s mortalitou 20-60 % (1-7). HAP jsou nejčastěji 
asociovány s invazivním zajištěním dýchacích cest a umělou plicní ventilací, v tomto případě se jedná 
o ventilátorovou pneumonii (VAP) (8). Tyto závažné infekce vznikají přenosem bakteriálních 
patogenů z nemocničního prostředí nebo translokací primární či sekundární mikroflóry pacienta do 
dolních cest dýchacích (DCD). V případě translokace bakteriální patogeny bakterie sestupují z horních 
cest dýchacích (dutina ústní, oropharynx), mohou však pocházet z horních částí gastrointestinálního 
traktu jako následek regurgitace žaludečního obsahu do dutiny ústní. 
 
Důsledná rozvaha a racionální výběr režimu antibioterapie jsou zásadní pro úspěšnou léčbu HAP. 
Velmi důležitým předpokladem adekvátní iniciální antibioterapie je znalost nejčastějších bakteriálních 
původců a jejich rezistence k antibiotikům. V etiopatogenezi se uplatňuje široké spektrum 
bakteriálních patogenů, především však gramnegativní bakterie, nejčastěji Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa (7). Frekvence výskytu bakteriálních původců je rovněž 
podmíněna délkou hospitalizace pacienta, resp. časovým intervalem mezi přijetím do nemocničního 
zařízení a vznikem infekce. Z tohoto hlediska lze definovat HAP časnou (vzniká 3 – 4. den 
hospitalizace) a pozdní (vzniká od 5. dne). U časných forem se uplatňují jako původci bakterie 
z primární bakteriální mikroflóry a tedy i citlivější, u pozdních forem převažují spíše bakterie 
sekundárně kolonizující pacienta a s vyšší mírou rezistence k antimikrobním přípravkům (9). 
 
Cílem tohoto sdělení je prezentace výsledků dvou grantových projektů IGA MZ ČR (NT/14263  
a NT/14382). Konkrétní body lze definovat následovně: 

 stanovení nejčastějších bakteriálních původců HAP a definice optimálních režimů 
antibioterapie, 

 epidemiologie (klonalita) bakteriálních původců HAP, 

 určení nejvhodnějších klinických materiálů ke stanovení etiologického agens. 
 
Materiál a metody 
Do studie byli zařazeni pacienti hospitalizovaní na Anesteziologicko-resuscitační klinice Thomayerovy 
nemocnice v Praze, Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) Fakultní 
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nemocnice Brno, KARIM Fakultní nemocnice Hradec Králové a KARIM Fakultní nemocnice Olomouc  
v období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2014, u kterých byla naplněna kritéria HAP. Těmito kritérii byly 
přítomnost nově vzniklého nebo progredujícího infiltrátu na skiagramu hrudníku zachyceného u 
pacienta po minimálně 48 hodinách hospitalizace + nejméně dvě další známky infektu respiračního 
traktu: teplota >38 oC, hnisavé sputum, leukocytóza>12x103/mm3 nebo leukopenie <4x103/mm3, 
zánětlivý poslechový nález na plicích, kašel nebo respirační insuficience s hodnotou oxygenačního 
indexu PaO2/Fio2<300 mmHg. Klinicky probíhající plicní zánět byl verifikován pomocí CT nebo RTG 
plic. Od pacientů splňujících výše uvedená kritéria byly odebrány následující klinické materiály: 

 Odběr endosekretu: odběr byl prováděn odsátím endosekretu z orotracheální kanyly 
sterilním uzavřeným odběrovým systémem. 
 

 Bronchoskopický asistovaný odběr metodou PSB: bronchoskop byl vždy zaveden do blízkosti 
ústí segmentálního bronchu s největším zastíněním zjištěným na HRCT. Pokud byl viditelný 
sekret v subsegmentálním bronchu, pak byl PSB vysunut do tohoto sekretu, otevřen krytý 
kartáček a sekret odebrán z této oblasti. V případech, kdy sekret nebyl bronchoskopicky 
viditelný, byl celý PSB vysunut o 2 – 3 cm distálně od konce bronchoskopu a následně 
samotný krytý kartáček o další 2 – 4 cm do příslušného subsegmentálního bronchu. Poté bylo 
kartáčkem několikrát pohybováno dopředu, dozadu a rotováno. Následně byl krytý kartáček 
zasunut zpět do PSB a ten byl extrahován z bronchoskopu. 
 

 Stěr z oropharyngu: stěr byl proveden z oblasti oropharyngu pacienta za použití komerčně 
dostupné odběrové soupravy s transportním médiem. 
 

 Odběr žaludečního obsahu: bylo provedeno odsátím 10ml žaludeční tekutiny z nasogastrické 
sondy do sterilní plastové nádobky. 

 
 
Identifikace izolátů byla provedena za použití MALDI-TOF MS (Biotyper Microflex, Bruker Daltonics). 
Za etiologické agens byly bakteriální izoláty považovány v případě, že jejich kvantita ve vzorku 
endotracheálního sekretu byla ≥ 105 CFU/ml nebo ≥ 103 CFU/ml u PSB. V případě opakované 
kultivace stejného agens u jednoho pacienta byl do studie zařazen pouze první izolát. Citlivost 
k antibiotikům byla testována diluční mikrometodou dle doporučení EUCAST (10). Pro stanovení 
identity bakteriálních izolátů byla použita metoda PFGE, založená na separaci makrorestrikčních 
fragmentů celogenomové DNA. Identifikovaný bakteriální kmen byl na základě restrikčního profilu 
považován za jedinečný, pokud byl přítomen u jediného pacienta. Jako mikroepidemie byl považován 
záchyt identického kmene u dvou až pěti pacientů a jako epidemie u více než pěti pacientů. Pro 
typizaci izolatů Burkholderia multivorans byla použita metoda polymorfismu náhodně amplifikované 
DNA (RAPD) podle postupu Mahentherlingama et al. (11). 
 
V daném souboru pacientů s klinicky prokázanou HAP byla posouzena adekvátnost iniciální 
antibioterapie, která byla definována jako nasazení antibiotik s účinností na stanovená bakteriální 
agens (v případě kombinace byla dostačující citlivost na jedno ze zvolených léčiv). Následně byl 
vyhodnocen vztah mezi 30ti denní mortalitou a adekvátností iniciální antibioterapie. 
 
 
Výsledky 
Vstupní kritéria HAP splnilo celkem 317 pacientů, z nichž bylo 116 vyřazeno z důvodu nestanovení 
bakteriálního původce. Do hodnoceného souboru bylo zařazeno 201 pacientů, 159 mužů (79 %)  
a 42 žen (21 %). HAP časná byla prokázána u 26 pacientů (13 %), HAP pozdní byla diagnostikována  
u 175 pacientů (87 %). Monomikrobiální etiologie byla identifikována u 149 (74 %) pacientů, 
polymikrobiální etiologie u 52 (26 %) pacientů, přičemž se jednalo vždy o HAP pozdní (Schéma 1). 
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Schéma 1: Popis souboru pacientů s HAP 

 
 
 
Přehled bakteriálních původců HAP zobrazuje tabulka 1. Z výsledků je zřejmé, že pouze u 6 species 
byla zaznamenána četnost záchytu vyšší než 5 % (Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, Enterobacter spp., Staphylococcus aureus a Burkholderia cepacia komplex). 
Enterobakterie a gramnegativní nefermentující tyčinky (Pseudomonas aeruginosa, 
Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia komplex, Acinetobacter baumannii) tvoří 82 % 
všech bakteriálních původců, zatímco grampozitivní (především Staphylococcus aureus  
a Enterococcus sp.) jen 13 %. 
 
Tabulka 1: Bakteriální původci HAP 
 

Etiologická agens Časná HAP Pozdní HAP Celkové procento 

Klebsiella pneumoniae 3 50 20,4 

Pseudomonas aeruginosa 1 51 20,0 

Escherichia coli 2 26 10,8 

Enterobacter spp. 2 19 8,1 

Staphylococcus aureus 7 9 6,2 

Burkholderia cepacia komplex 0 15 5,8 

Serratia marcescens 1 12 5,0 

Enterococcus spp. 0 13 5,0 

Stenotrophomonas maltophilia 1 11 4,6 

Haemophilus influenzae 4 4 3,0 

Klebsiella oxytoca 1 6 2,7 

Acinetobacter baumannii 1 4 1,8 

Streptococcus pneumoniae 1 3 1,5 

Proteus mirabilis 0 4 1,5 

Pseudomonas spp. 0 2 0,8 

Citrobacter koseri 1 0 0,4 

Morganella morganii 0 1 0,4 

Branhamella catarrhalis 1 0 0,4 

Hafnia alvei 0 1 0,4 

Prevotella melaninogenica 0 1 0,4 

Prevotella nigrescens 0 1 0,4 

Streptococcus agalactiae 0 1 0,4 

Celkem 26 234 100 

201 pacientů s  

pozitivním mikrobiálním nálezem 

317 pacientů 

116 pacientů -  

negativní mikrobiální nález 

nebo 

fyziologická flóra horních 

cest dýchacích 
HAP časná 

26 pacientů 

(26 izolátů) 

HAP pozdní 

175 pacientů 

(234 izolátů) 

26 - monomikrobiální 

etiologie 

123 - monomikrobiální 

etiologie 

52 - polymikrobiální 

etiologie 
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Byl prokázán statisticky významný vztah mezi etiologickým agens a typem HAP. Ve skupině pacientů  
s časnou HAP byl statisticky významně vyšší výskyt kmenů Escherichia coli, Haemophilus influenzae  
a Staphylococcus aureus. V případě pozdní HAP byl zaznamenán statisticky významně vyšší výskyt 
Pseudomonas aeruginosa a Klebsiella pneumoniae. 
 
Adekvátní iniciální antibioterapie byla zaznamenána u 120 (60 %) pacientů, v případě 
monomikrobiální etiologie HAP u 93 (62 %) pacientů, zatímco v případě polymikrobiální etiologie 
pouze u 23 (44 %) pacientů. Celková 30-denní mortalita dosáhla hodnoty 30 % (HAP časná 19 %, 
pozdní 31 %). U pozdní HAP byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi adekvátní a neadekvátní 
antibiotickou léčbou ve vztahu k mortalitě. U pacientů s adekvátní léčbou dosáhla mortalita 24 %, 
zatímco v případě nedekvátní 43 %. Obdobné výsledky byly prokázány u pacientů s VAP (27 %, resp. 
45 %). Vztah mezi etiologickým agens HAP a mortalitou nebyl prokázán. 
 
 
 
Téměř 75 % bakteriálních patogenů bylo identifikováno jako jedinečné kmeny na základě odlišných 
restrikčních profilů DNA. Srovnání bakteriálních izolátů na základě genetické analýzy odhalilo pouze 
jeden kmen, který by mohl být charakterizován v lokálním měřítku jako epidemie. Konkrétně se 
jednalo o 7 izolátů Pseudomonas aeruginosa získaných od různých pacientů v jednom z center. 
Celkově bylo prokázáno 14 mikroepidemií (totožné izoláty od dvou až pěti pacientů) ve všech 
zúčastněných centrech (Tabulka 2). 
 
Tabulka 2: Výsledky stanovení klonality bakteriálních původců HAP 
  

Nemocnice Druh Počet pacientů s identickým kmenem 

I. Staphylococcus aureus 2+3 

II. 
Burkholderia cepacia komplex 

Klebsiella pneumoniae 
Pseudomonas aeruginosa 

2+5 
2+4 

2+3+7 

III. 
Klebsiella pneumoniae 

Pseudomonas aeruginosa 
Stenotrophomonas maltophilia 

2+4 
2+3 

2 

IV. 
Enterobacter spp. 

Klebsiella pneumoniae 
4 

2+3 

 
 
 

V části studie zaměřené na vyhodnocení vhodnosti použitých klinických materiálů ke stanovení 
bakteriálního původce HAP byly analyzovány výsledky u 48 pacientů, u kterých bylo identifikováno  
39 patogenů. Celkově bylo ve vzorcích endosekretu izolováno 38 etiologických agens a v odběrech 
odebraných metodou PSB 12. U 19 (40 %) pacientů nebylo prokázáno etiologické agens. V 11 (28 %) 
případech bylo etiologické agens u pacienta izolováno současně z obou vzorků DCD, v 27 (69 %)  případů 
pouze z endosekretu a v jednom (3 %) případě z materiálu získaného odběrem metodou PSB (Schéma 2). 
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Schéma 2: Analýza vhodnosti použitých klinických materiálů ke stanovení bakteriálního původce HAP 
 

 
 
Za předpokladu, že PSB je „zlatý standard“ v diagnostice HAP a endosekret „screeningový“ test, byla 
senzitivita endosekretu 92 % a specificita 41 %. Porovnáním výsledků jednotlivých metod odběru 
vzorků z DCD s klinickými známkami onemocnění (všichni pacienti měli prokazatelně HAP) ale vychází 
senzitivita endosekretu 66 % a PSB 17 %. 
U 73 % pacientů byl identický patogen prokázán v endosekretu i žaludečním obsahu. V případě 
bakterií z endosekretu a orofaryngu byla identita prokázána u 65 % pacientů. 
 
Diskuze 
Nozokomiální bakteriální pneumonie patří k závažným, v řadě případů až život ohrožujícím, 
onemocněním a nadále představují terapeutický problém. Vzhledem k nutnosti zahájit včas 
antibioterapii je léčba u většiny HAP zpočátku necílená, bez konkrétní znalosti etiologického agens  
a jeho citlivosti k antibiotikům. 
Předložená studie dokumentuje na základě získaných výsledků význam adekvátní antibiotické léčby. 
Je nutné zdůraznit, že v současné době nelze pokrýt všechny možné varianty bakteriálních patogenů 
a jejich fenotypů rezistence. Iniciální antibiotickou léčbu lze však definovat tak, aby pravděpodobnost 
účinku byla co nejvyšší. Pro splnění tohoto cíle je základním předpokladem znalost nejčastějších 
bakteriálních původců a výsledků surveillance jejich rezistence k antimikrobním přípravkům  
v příslušné epidemiologické jednotce. Tabulka 3 uvádí možná schémata iniciální antibioterapie HAP. 
 
Tabulka 3: Iniciální antibiotická léčba HAP 
 

Pneumonie / Klinická forma Terapie 

Nozokomiální pneumonie 
časná 

amoxicilin/kys. klavulanová 3-4 × 1,2g + gentamicin 1 × 240mg* 
ampicilin/sulbactam 3-4 × 1,5-3g + gentamicin 1 × 240mg* 

Nozokomiální pneumonie 
pozdní 

piperacilin/tazobaktam 3-4 × 4,5g + gentamicin 1 × 240mg* 
meropenem 3 × 1g + gentamicin 1 × 240mg* 

imipenem 4 × 0,5-1g + gentamicin 1 × 240mg* 
ceftazidim 3 × 2g + gentamicin 1 × 240mg* 

v odůvodněných případech kolistin parenterálně (3-4 × 2 mil.j. i.v.) a/nebo 
inhalačně (4 × 500 tis. j.) 

Pneumonie související 
s aspirací 

(pozdní aspirační 
pneumonie) 

piperacilin/tazobaktam 3 × 4,5g + gentamicin 1 × 240mg* + metronidazol 
4 × 500mg 

meropenem 3 × 1g + gentamicin 1 × 240mg* + metronidazol 4 × 500mg 
imipenem 4 × 0,5-1g + gentamicin 1 × 240mg* + metronidazol 4 × 500mg 

* doporučeno dávkovat podle sérových koncentrací a u některých pacientů může být dávkování vyšší, hladina 
před dávkou by měla být < 2 mg/l (ideálně < 1 mg/l), 30 minut po aplikaci 8 – 14 mg/l při podání 1× denně, 
event. 4 – 8 mg/l při podávání 3× denně 

Celkový počet pacientů - 48 

29 pacientů se stanoveným 
bakteriálním původcem (39 izolátů) 

 

Záchyt pouze v PSB u 1 

pacienta 

19 pacientů bez stanoveného bakteriálního 
původce 

Současný záchyt v endosekretu 

a PSB u 11 pacientů 
Záchyt pouze v endosekret u 

27 pacientů 
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Výsledky dále potvrzují, že HAP často vzniká translokací primární či sekundární mikroflóry pacienta do 
dolních cest dýchacích. Mikrobiologické vyšetření odběru z orofaryngu a žaludečního obsahu může 
tedy vhodným způsobem doplnit vyšetření endosekretu a pomoci při identifikaci bakteriálního 
původce. Většinu izolátů v naší studii tvořily jedinečné kmeny a hodnocené nozokomiální pneumonie 
lze charakterizovat převážně jako endogenní. Bylo však dokumentováno několik skupin izolátů 
s identickým restrikčním profilem poukazující na klonální šíření bakteriálních původců. V těchto 
případech je pravděpodobná sekundární kolonizace pacientů v průběhu hospitalizace 
multirezistentními bakteriemi z nemocničního prostředí, které následně způsobily HAP. Dodržování 
preventivních opatření a důkladné hygieny je tedy velmi důležitou součástí prevence vzniku HAP 
s etiologickou rolí multirezistentních bakterií. 
 
Výsledky této studie rovněž ukazují, že odběr endosekretu je ideální „screeningovou“ metodou 
vhodnou pro rutinní klinickou praxi k detekci etiologického agens HAP (12). Metoda PSB je 
v diagnostice HAP jistě přínosná, nicméně cena tohoto vyšetření, nároky na kvalifikovaný personál  
a fakt, že vykazuje vysoký podíl falešně negativních výsledků, jsou negativa tohoto vyšetření. V našem 
souboru pacientů všichni měli HAP, ale jen u ve dvanácti případech (oproti 38 u endosekretu) bylo 
nalezeno etiologické agens metodou PSB. Je pravděpodobné, že tento rozdíl je do velké míry dán 
vysokou prostorovou selektivitou odběru metodou PSB. Za předpokladu úvahy, že všichni pacienti 
zařazeni do studie měli známky bakteriálního plicního onemocnění, lze konstatovat, že mnohem vyšší 
senzitivitu měl endosekret (66 %) oproti PSB (17 %). 
 
Práce byla podpořena granty IGA MZ ČR č. NT/14263 a IGA MZ ČR č. NT/14382. 
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BRUCELÓZA – EPIDEMIOLOGIE, PATOGENEZE  
A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA 
 
Bardoň J. 
 

Státní veterinární ústav Olomouc 
Ústav mikrobiologie Lékařské fakulty UP v Olomouci 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Brucelóza patří mezi méně časté, ale závažné bakteriální zoonózy. Infekční onemocnění člověka 
mohou nejčastěji vyvolat první tři (v tabulce uvedené) druhy bakterií rodu Brucella. Většina brucel má 
svůj specifický animální rezervoár (viz tabulka č. 1). 
 
Tabulka č. 1 – přehled známých druhů rodu Brucella 
 

Původce Hlavní hostitel 

Brucella abortus skot 

Brucella melitensis kozy, ovce, velbloudi 

Brucella suis prasata, divočáci, zajíci, sobi, v Jižní Americe i skot 

Brucella canis psi  

Brucella ceti velryby 

Brucella pinnipedialis tuleni, delfíni 

Brucella neotomae krysy 

Brucella ovis ovce 

Brucella microti myši (hraboši) 

Brucella inopinata člověk („neočekávaná“ izolace z prsního implantátu) 

 
 
Z výše uvedených druhů je za nejvíce virulentní považován původce maltské horečky -  Brucella 
melitensis. Jedná se o gramnegativní, nesporulující, nepohyblivé kokobakterie  velikosti 0,4 až 1,5 
mikrometrů. Toto onemocnění u lidí bylo poprvé popsáno u britských vojáků na Maltě v roce 1887 
britským lékařem Sirem Davidem Brucem, který bakterii izoloval z jejich slezin, když následkem 
tohoto onemocnění zemřeli. 
 
Celosvětové rozšíření brucelózy má svůj endemický výskyt v oblasti Středozemního moře, na Blízkém 
a Středním východě a ve Střední a Jižní Americe. Onemocnění lidí přichází v úvahu zejména 
v rozvojových zemích především v jejich zemědělských oblastech. Na světě onemocní každý rok 
brucelózou cca 500 000 lidí. V rámci států Evropské unie (EU) sleduje výskyt brucelózy u lidí a zvířat 
v členských státech Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA - European Food Safety Authority) 
ve spolupráci s ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Poslední publikovaná 
data v Souhrnné zprávě EFSA a ECDC jsou za rok 2014. V roce 2014 bylo podle této zprávy hlášeno 
v rámci členských států EU 365 případů brucelózy. Nejvyšší výskyt byl v uvedeném roce zaznamenán 
v Řecku (135 případů), Španělsku (70 případů) a Portugalsku (49 případů). Z hlediska výskytu 
onemocnění vztaženému k počtu obyvatel byla v roce 2014 nejhorší situace v Řecku, které vykázalo 
1,24 případů na 100 000 obyvatel. Nejčastějším původcem brucelózy v Evropě byla v roce 2014 
Brucella melitensis (85,6%), následovaná B. abortus (2,1%), ostatní druhy brucel se na případech 
infekcí podílely 12,4%. 
 
K přenosu infekce ze zvířete na člověka dochází při manipulaci s ním, nebo po požití kontaminované 
potravy z nemocných zvířat. V případě alimentární infekce představuje riziko zejména konzumace 
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nepasterizovaného mléka a z něho vyrobených sýrů, případně nedostatečně tepelně opracovaného 
masa z infikovaného zvířete. Pozitivní nález brucel v mléce hlásila v roce 2014 oficiálně pouze Itálie, 
Portugalsko a Španělsko. Ze 491 vzorků syrového mléka (nejednalo se o kravské mléko, ale zřejmě 
mléko buvolů) bylo v Itálii 1,83 % vzorků pozitivních. Význam mléka a výrobků z nepasterizovaného 
mléka dokládá např. alimentární epidemie brucelózy na řeckém ostrově Thassos, která v roce 2008 
postihla 126 lidí, zdrojem byla konzumace infikovaného sýra. Nejvíce bakterií obsahuje vždy plodová 
voda a plodové obaly infikovaných samic zvířat.  Dalším možným způsobem získání brucelózy je 
laboratorní nákaza, která představuje až 2 % ze všech případů onemocnění brucelózou u lidí. 
 
Exaktní inkubační doba u lidí není přesně známa, ale pohybuje se od 1 do 8 týdnů.  V případě Brucella 
melitensis trvá od 1 do 3 týdnů.  Jedná se o onemocnění multisystémové, často napodobující 
autoimunitní onemocnění a může postihnout prakticky všechny orgány. Po průniku brucel do 
lidského organismu jsou bakterie zachytávány v lymfatické tkáni, v níž se intracelulárně množí a jsou 
hematogenně roznášeny do celého organismu. Ve tkáních  retikuloendoteliárního systému (RES) 
dochází k hyperplazii a tvorbě miliárních uzlíků, podobných tuberkulóze; kromě RES může být 
postižen kterýkoliv orgán (plíce, ledviny, kosti, mozek, srdce, svaly apod.). Brucelóza může probíhat 
jak pod obrazem akutní maligní nebo až tyfoidní formy, končící často smrtí.  Subakutní forma je 
charakterizována rozvojem uzlíků ve tkáních podléhajícím fibrotizaci, či s tvorbou granulomů. 
Chronická forma probíhá protrahovaně, trvá několik let s opakovanými exacerbacemi a fázemi 
remise. 
 
Diagnostika onemocnění je postavena především na klinickém stavu pacienta, cestovatelské 
anamnéze a dále na sérologickém průkazu specifických protilátek. Kultivace je obtížná, brucely rostou 
na speciálnících médiích obohacených sérem a jinými složkami. Pro přímou izolaci původce se 
doporučuje opakovaně provádět hemokultivaci během febrilních epizod, optimálně za použití 
automatizovaných systému. U sérologické diagnostiky je zapotřebí zohlednit skutečnost, že falešně 
pozitivní výsledek mohou způsobit také jiné bakterie, např. Yersinia enterocolitica O:9, Escherichia 
coli O157, Francisella tularensis, atp. 

 
 
Biochemická identifikace bakteriálních kultur je u brucel relativně složitá, optimální je konfirmovat 
kulturu metodou PCR. Nadějnou metodou pro rychlou identifikaci bakteriálních kultur je druhová, 
případně alespoň rodová identifikace izolátů metodou MALDI – TOF MS.  
 
Na Státním veterinárním ústavu Olomouc pracuje Národní referenční laboratoř (NRL) pro brucelózu, 
která provádí především sérologickou a bakteriologickou diagnostiku původců brucelózy, identifikaci, 
konfirmaci a testování antibiotické rezistence Brucella spp. v animální populaci.  Dále zajišťuje činnost 
v oblasti statistiky a hlášení výskytu brucelózy u zvířat v ČR. NRL spolupracuje s EU-RL pro brucelózu 
se sídlem v Paříži (ANSES). Základním používaným sérologickým testem u testovaných zvířat je Rose-
Bengál test (RBT). V případě jakékoliv viditelné reakce v RBT se provede vždy reakce vazby 
komplementu (RVK), kterou lze případně doplnit další vyšetřovací metodou, což je např. pomalá 
aglutinace a metody enzymoimunoanalýzy – nepřímá i-ELISA nebo kompetitivní c-ELISA. Konfirmační 
metodou je RVK, případně c-ELISA využívající v testu monoklonální protilátky. Česká republika je zemí 
oficiálně brucelózy hospodářských zvířat prostá. Sporadicky jsou evidovány případy výskytu Brucella 
suis u zajíců.  
 
NRL také došetřuje na vyžádání vzorky při podezření infekce člověka. V jednom případě byla v NRL 
identifikována Brucella melitensis. Identifikace kultury metodami MALDI – TOF MS, PCR i všemi 
sérologickými testy byla pozitivní. Jednalo se o mladého muže, který se nakazil při pobytu v Turecku.  
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Základní diagnostické schéma využívané v NRL je uvedeno níže na obr. č. 1. 
 
Obr. č. 1 - schéma diagnostického postupu při vyšetření vzorků na brucelózu v NRL Olomouc 

 

 
 
 
 
Do skupiny „Jiné“, ve výše uvedeném schématu, lze zařadit různé typy komerčních rychlých testů, 
které však poskytují pouze orientační výsledek, který je zapotřebí vždy došetřit dalšími testy. 

  
 

doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA 
Státní veterinární ústav Olomouc 
e-mail: jbardon@svuol.cz 
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DETEKCE BAKTERIÍ V HEMOKULTURÁCH POMOCÍ  
MALDI-TOF MS 
 

Tarabová R.1, Bogdanová K.1, Bardoň J.1, 2, Kolář M.1 

 

1 Ústav mikrobiologie LF UP v Olomouci a FN Olomouc 
2 Státní veterinární ústav Olomouc, NRL pro kampylobaktery 

___________________________________________________________________________ 
 
 

MALDI-TOF MS (Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry) je 
laboratorní metoda, která umožňuje rychlou identifikaci grampozitivních a gramnegativních bakterií  
a dalších mikroorganismů na úrovni druhů srovnáváním spektra získaného měřením hmotnostních 
spekter proteinů a jiných bakteriálních komponent. Rychlá identifikace původce je nutná, mimo jiné,  
i k zahájení adekvátní antibiotické terapie. Příchod metody MALDI-TOF MS znamenal zásadní průlom 
v mikrobiologii. V poslední době se tato metoda v kombinaci s extrakčními metodami používá  
i k identifikaci patogenů přímo z pozitivních hemokultur. 
 

Hemokultury jsou nedílnou součástí materiálu pro laboratorní průkaz původce sepse. Čas pro získání 
pozitivního nálezu se liší v závislosti na etiologickém agens, rychlosti jeho množení, množství 
odebrané krve, přítomnosti polymikrobiální infekce a nasazení antibiotické terapie před získáním 
hemokultury a pohybuje se od několika hodin až po několik dní. Přímá identifikace mikroorganismů 
z pozitivních hemokultur umožňuje rychlejší diagnostiku a může tak významně ovlivnit léčbu pacientů 
se sepsí. 
 

Koncentrace mikroorganismů v hemokultuře je důležitá pro získání spolehlivé identifikace a má vliv 
na hodnotu identifikačního skóre. Při 106 CFU/ml začínají být spektra nerozeznatelná a objevují se 
nesprávné identifikace společně s nízkým identifikačním skóre < 1.5. Bylo popsáno, že v době 
pozitivity hemokultury se pohybuje bakteriální koncentrace v rozmezí 2 × 107 a 7 × 109 CFU/ml. Lepší 
výsledky přímé identifikace byly zaznamenány u gramnegativních bakterií oproti grampozitivním 
bakteriím, dále u monomikrobiálních kultur oproti polymikrobiálním. 
 

Komerční Sepsityper kit (BrukerDaltonicGmbH, Bremen, Německo) představuje metodu přípravy 
vzorku, která umožňuje izolaci bakterií z pozitivní hemokultury. Tato metoda zahrnuje lýzu krevních 
buněk, centrifugaci a promývání vzorku tak, že na konci je získána peleta bakterie, která je dále 
zpracována standardními metodami pro identifikaci s pomocí MALDI-TOF MS. 
 

Naše sdělení prezentuje první dílčí výsledky identifikace bakterií z hemokultur v období od března do 
května 2016 na Ústavu mikrobiologie LF UP a FNOL pomocí komerčního Sepsityper kitu. 
 

Identifikační skóre ≥ 2.0, tedy identifikace na úrovni druhu, bylo dosaženo u Staphylococcus aureus  
a Staphylococcus hominis, dále pak u Streptococcus pyogenes. U gramnegativních bakterií bylo 
zaznamenáno identifikační skóre ≥ 2.0 u Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Proteus vulgaris, 
Morganella morganii, Enterobacter asburiae a Enterobacter aerogenes. Identifikace na úrovni rodu, 
tedy identifikační skóre ≥1.7, byla zjištěna u Staphylococcus epidermidis, Staphyloccus haemolyticus  
a Enterococcus faecalis. 
 

Literatura je k dispozici u prezentujícího autora. 
 

Práce byla podpořena grantem IGA_LF_2016_022. 
 

 
MVDr. Radka Tarabová, radka.tarabova@gmail.com 
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CANDIDA FABIANII - EMERGENTNÍ PATOGEN V KLINICKÝCH  
VZORCÍCH 
 

Svobodová L., Hamal P. 
 

Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc 

___________________________________________________________________________ 
 
 
První případ infekce způsobené Candida fabianii byl popsán v roce 1990. Od té doby bylo v dostupné 
literatuře popsáno celkem 14 případů, většina pochází ze současné doby. Tento druh však nebyl  
a stále ještě není součástí žádné z kvasinkových databází běžně používaných biochemických 
identifikačních souprav. Na základě této skutečnosti a námi popsané kazuistiky (1) jsme pojali 
podezření, že C. fabianii byla v řadě případů mylně identifikována jako Candida pelliculosa, případně 
Candida utilis a že infekcí způsobených touto kvasinkou je podstatně více. 
 
K ověření této skutečnosti jsme vyšetřili celkem 256 izolátů kvasinek, určených biochemicky jako  
C. pelliculosa nebo C. utilis pocházejících z různých klinických vzorků odebraných od 256 pacientů  
10 velkých nemocnic v České republice. Celý soubor byl nejprve určen biochemickou soupravou ID 32C 
(bioMérieux). Identifikace byla poté ověřena pomocí hmotností spektrometrie MALDI-TOF. Důvodem 
volby zmíněného systému byla skutečnost, že C. fabianii, C. pelliculosa i C. utilis jsou obsaženy  
v identifikační databázi použitého přístroje Microflex LT (Bruker Daltonics). Určení kmenů s nižším skóre 

(2,0) bylo ověřeno sekvenční analýzou s následným porovnáním sekvencí s databází BLAST. 
 
Z celkového počtu vyšetřovaných izolátů bylo pomocí biochemické soupravy ID 32C určeno 179 
kultur jako C. pelliculosa (69,9 %) a 77 jako C. utilis (30,1 %). Naopak na základě analýzy hmotnostních 
spekter bylo 229 kmenů identifikováno jako C. fabianii (89,5 %), 20 C. pelliculosa (7,8 %), 6 C. utilis 
(2,3 %) a 1 nebyl určen (0,4 %). Celkem 22 kmenů kvasinek s nejnižším skóre při identifikaci MALDI-
TOF MS bylo poté vybráno pro sekvencování. U 21 z nich došlo ke shodě s výsledky získanými 
hmotností spektrometrií. Zbylý izolát nebyl MALDI-TOF MS určen, sekvenční analýzou byl přiřazen ke 
druhu Ogataea polymorpha. V rámci identifikace biochemickou soupravou ID 32C byly nalezeny 
numerické profily, specifické pro C. fabianii, nejčastější byly 4274350111, 4275350111 a 4275350311. 
 
Dále byla zjišťována míra rezistence izolátů identifikovaných jako C. fabianii (n=229) k systémovým 
antimykotikům. Ke stanovení minimálních inhibičních koncentrací (MIC) byla využita komerční 
kolorimetrická mikrodiluční souprava Sensititre YeastOne (Trek Diagnostic Systems). Bylo testováno 
celkem devět antimykotik: amfotericin B (AMB), flucytozin (FCZ), flukonazol (FLA), itrakonazol (ITR), 
vorikonazol (VOR), posakonazol (POS), kaspofungin (KAS), anidulafungin (AND) a mikafungin (MIK). 
Podle interpretačních kritérií stanovených výrobcem soupravy bylo nalezeno celkem 67 rezistentních 
kmenů C. fabianii, z toho 46 k jednomu antimykotiku (20,1 %), 10 ke dvěma (4,4 %), 7 ke třem (3,1 %) 
a 4 ke čtyřem (1,7 %). Nejvíce rezistentních izolátů bylo k ITR (n=39; 17,0 %), následoval KAS (n=29; 
12,7 %), POS a FLA (n=11; 4,8 %), AMB (n=6; 2,6 %), FCZ (n=5; 2,2 %) a VOR (n=2; 0,9 %). Všechny 
testované kultury byly citlivé k AND a MIK. 
 
Na základě našich výsledků lze konstatovat, že se C. fabianii vyskytuje v klinickém materiálu mnohem 
častěji, než bylo předpokládáno, s četností na úrovni např. Candida lusitaniae, Candida kefyr nebo 
Candida inconspicua. Biochemicky však bývá velmi často určována jako C. pelliculosa nebo C. utilis. 
Proto doporučujeme pro její identifikaci v laboratořích klinické mykologie hmotnostní spektrometrii. 
Na základě hodnocení MIC byla téměř třetina izolátů rezistentních alespoň k jednomu antimykotiku, 
nejvyšší míra rezistence byla k ITR. 
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PŘÍPAD SMRTELNÉ HEMORAGICKÉ HOREČKY VYVOLANÉ  
HANTAVIREM - kazuistika 
 

Rumlerová M.¹, Zelená H.², Kodras K.¹, Beroušková P.¹ 
 

1 ON Kladno 
2 NRL pro arboviry, ZÚ se sídlem v Ostravě 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Kazuistika má za cíl upozornit na možnost výskytu hemoragické horečky ve středních Čechách. 
Dokumentuje případ pacienta, který začátkem roku 2016 opakovaně navštívil LSPP v Oblastní 
nemocnici Kladno s horečkami až 40ºC, s bolestmi svalů, zimnicí a třesavkami, laboratorní vyšetření 
zpočátku bez patologických hodnot. Vyšetření uzavřeno jako Virové onemocnění NS, po další 
návštěvě a vyšetření jako infekt močových cest- bez městnání a bez pyelonefritis, hepatopathie., 
trombocytopenie - parainfekční? O den později je přivezen v RLP v těžkém šokovém stavu, převezen 
na ÁRO se zjevnými známkami krvácení do plic a do GIT. Dochází k renálnímu selhání, hepatálnímu 
selhání, poklesu trombocytů. Na začátku dalšího dne pacient umírá na těžký metabolický rozvrat  
a multiorgánové selhání včetně rozvinuté DIC. 
 
Materiály byly zaslány do NRL pro respirační, střevní a virové nákazy SZÚ Praha a do NRL pro 
Arboviry, ZÚ Ostrava. Metodou PCR byla ve sputu prokázaná slabá pozitivita RNA Influenzavirus .typ 
B. V sekční tkáni z plic v EM byly přítomné viry čeledi Orhomyxoviridae (Influenzavirus). Sérologické 
vyšetření protilátek na hantaviry metodou Elisa: IgM pozitivní silně a IgG pozitivní, metodou 
Imunoblot zjištěny silně pozitivní protilátky třídy IgM proti viru Dobrava/Belgrade a IgG byly hraniční. 
Metodou PCR byla zjištěna pozitivita na hantaviry ve vzorcích séra, plic a bronchů. Sekvenční 
analýzou bylo zjištěno, že se jedná o virus Dobrava/Belgrade, genotyp Dobrava. 
 
Virus Dobrava/Belgrade: subtyp Dobrava je na celém území republiky a jeho hostitelem je Apodemus 
agrarius (Myšice lesní). Humánní případy jsou známy zejména z Moravy – kraje Moravskoslezský, 
Zlínský, Olomoucký. Subtyp Kurkino kopíruje v ČR výskyt svého hostitele - Apodemus flavicollis 
(Myšice temnopásá), která žije jen na severovýchodě ČR a ve východní části jižní Moravy. 
 
Hemoragická horečka vyvolána hantaviry - patří mezi nákazy s přírodní ohniskovostí - jejich výskyt je 
vázán na přítomnost zvířecího rezervoáru. Hantaviry nejsou přenášeny členovci. Člověk se nakazí 
inhalací kontaminovaného prachu, přímým kontaktem s exkrementy hlodavců, pokousáním 
hlodavcem. Interhumanní přenos se popisuje jen výjimečně. Osoby ve zvýšeném riziku infekce jsou 
zemědělci, lesníci, myslivci, vojsko a turisté během pobytu v přírodě. Klinicky se projevuje jako 
hantavirový plicní syndrome (HPS) a hemoragická horečka s renálním syndromem (HFRS)  
a nephropathia epidemica (NE). Na hantavirovou infekci neexistuje účinný lék, experimentálně se 
používá ribavirin, avšak výsledky nejsou přesvědčivé. Přežití pacienta závisí na včasné správné 
diagnóze a zejména na kvalitní a včasné lékařské péči na oddělení intenzivní péče. 
 
Na hemoragickou horečku způsobenou hantaviry je nutné pomýšlet u horečnatých onemocnění  
s klinickými i laboratorními projevy krvácení – trombocytopenií. Vzhledem k tomu, že proti 
hantavirovým nákazám nemáme účinnou kauzální terapii ani vakcinaci, je nutné považovat 
hantavirové onemocnění za nebezpečnou zoonózu. 
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„NOVÁ“ ANTIBIOTIKA V KLINICKÉ PRAXI 
 
Chmelařová E. 
 

Antibiotické středisko, Laboratoř klinické mikrobiologie, Ostrava – Vítkovice 

___________________________________________________________________________ 

 
Rezistence původců infekčních onemocnění na antibiotika v posledních letech výrazně narůstá. Tento 
trend je významný hlavně v nemocnicích na odděleních hematoonkologických, JIP a ARO, ale 
nevyhýbá se ani komunitním infekcím. Mikroorganismy pro obranu proti účinku antibiotik mají 
informace dávno zakódovány ve svých genech. Skvěle se adaptují na nové podmínky a tím pádem se 
umí perfektně bránit. Jejich evoluční vývoj umožnil tvorbu nejrůznějších enzymů, které rozkládají 
jednotlivá antibiotika i celé skupiny, uzavření pórinů brání vstupu antibiotika na cílové místo, 
nejrůznější effluxní pumpy vypudí antibiotikum z buňky. A to nejsou vyjmenovány všechny další 
možnosti. Výskyt epidemiologicky závažných multirezistentních kmenů je na jednotkách intenzivní 
péče v českých nemocnicích již zcela běžný. Léčba nejtěžších infekčních komplikací se u pacientů 
v nemocnicích v řadě případů stává téměř nemožnou.  
 
Obrovský „boom“ nových preparátů pro léčbu infekcí je už dávno minulostí.  V posledních letech 
nejsou zmínky o žádné výrazně nové skupině antibiotik. Nejčastěji se kombinují „staré“ preparáty  
s novými inhibitory nebo naopak nové, většinou cefalosporiny, se „starými“ inhibitory. Mezi tyto 
nové kombinace patří například ceftarolin/avibactam, ceftazidim/avibactam, ceftolozan/tazobactam 
a imipenem/relebactam. V různých fázích klinických studií jsou další chinolony, aminoglykosid 
plazomycin, lipoglykopeptidy televancin a dalbavancin, ketolid solithromycin, tedizolid a cadazolid 
pro léčbu C.difficile. 
 
Do kategorie kombinovaných preparátů patří Zerbaxa, kombinace ceftolozanu s tazobactamem. 
Tento preparát se již používá v klinické praxi v USA i Evropě a v letošním roce bude uveden na trh 
v České republice. 
 
 
Základní informace: Zerbaxa 1 g/0,5 g  
 

Terapeutické indikace: komplikované intraabdominální infekce, akutní pyelonefritida, komplikované 
infekce močových cest.  
 

Dávkování: 1 g ceftolozanu /0,5 g tazobaktamu co 8 hod, délka podávání 4 - 7 - 14 dnů.  
 

Spektrum: gramnegativní tyčinky včetně producentů ESBL (Enterobacteriaceae, Pseudomonas sp.).  

 

Rezistence: kmeny s produkcí enzymů MBL, NDM1, KPC, AmpC, OXA – 48, enterokoky a stafylokoky. 
Citlivost tohoto nového kombinovaného antibiotika je nutno ověřit v mikrobiologické laboratoři. 
Hraniční hodnoty MIC „in vitro“ pro citlivé kmeny jsou v tabulkách EUCAST pro tento rok. Vzhledem 
k tomu, že výsledné hodnocení klinického účinku kombinace ceftolozan/tazobactam ve studiích je 
velmi dobré, bude Zerbaxa určitě přínosem pro léčbu nejtěžších infekcí i v našich nemocnicích. 
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KLOSTRIDIOVÁ ENTEROKOLITIDA  
– NOVÉ MOŽNOSTI TERAPIE? 
 
Čermák P.1, Nyč O.2 
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 Oddělení klinické mikrobiologie, Thomayerova nemocnice Praha 

2
 Ústav mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol v Praze 

___________________________________________________________________________ 

 
Infekce způsobené Clostridium difficile(CDI) patří mezi nejdůležitější nosokomiální infekce související 
s antibiotickou terapií. Infekční enterokolitida způsobená C. difficile závažným způsobem ohrožuje 
prognózu pacienta, může vést k sepsi a následně až ke smrti. Rizikovými faktory CDI jsou doba 
hospitalizace, závažné základní onemocnění pacienta, věk a předchozí, nebo stávající terapie 
antibiotiky, zejména cefalosporiny a fluorochinolony [1]. Epidemiologicky a klinicky závažné typy C. 
difficile jsou spojovány s vyšší virulencí a s rezistencí na antibiotika [1,2]. Zvyšující se počty relapsů, 
morbidirta i mortalita činí z CDI stále závažnější problém [3]. Patogenita kmenů C. difficile je vázána 
na produkci toxinů A nebo B. Tyto toxiny jsou kódovány geny tcdA a tcdB. Třetí binární toxin je 
produkován některými kmeny a je kódován geny cdtA a cdtB. Toxiny A a B jsou považovány za hlavní 
factory virulence, zatímco role samotného binárního toxinu je nejasná. Pravděpodobně hraje 
podpůrnou roli pro toxiny A a B [4]. 
 
Terapie CDI viz “Doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile“ 
garantovaný SIL, SLM a SEM ČLS JEP je založena na vysazení širokospektrých antibiotik, popřípadě 
nahrazením antibiotiky s úzkým spektrem účinku a rehydrataci. Pro vlastní terapii CDI je doporučován 
metronidazol, vankomycin a nově registrovaný Fidaxomycin určený pouze pro terapii CDI. Chirurgické 
řešení je považováno za ultimum refugium při rozvoji toxického megakolon. V poslední době jsou 
presentovány úspěchy fekální bakterioterapie (transplantace stolice) zejména v souvislosti 
s moderními poznatky o roli bakteriomu střeva. Otázkou ale je, do jaké míry je tato metodika 
bezpečná z hlediska přenosu dalších infekčních onemocnění. Některá pracoviště provádějí tuto 
metodu, aniž by vyšetřovali dárce na přítomnost střevních patogenů (panelová diskuze Třeboň 2016). 
 
Jednou z možností terapie popřípadě prevence CDI by do budoucna mohlo být využití látek 
rostlinného původu, konkrétně z chmele. Chmel obsahuje řadu látek s antimikrobiálními účinky. Je již 
řadu let známo, že chmelové pryskyřice, zejména hořké kyseliny (alfa a beta) mají baktericidní účinky 
na řadu aerobních bakterií, zejména grampozitivních koků. Podobné účinky byly popsány  
u chmelových tříslovin, zejména u xanthohumolu. Veškeré výzkumy, které byly v tomto směru 
prováděny, byly zaměřeny na průmyslové využití, zejména ochranu potravin před bakteriálním 
znehodnocením a byly orientovány zejména na laktobacily. Anaerobními bakteriemi se zabývalo 
pouze několik málo prací a to pouze z hlediska potlačení kmenů Clostridium perfringens ve střevě 
kuřat a hovězího dobytka s cílem zlepšit růstové parametry v živočišné výrobě [5,6]. 
 
Účinky hořkých kyselin a xanthohumolu na kmeny C. difficile 
Na pracovišti klinické mikrobiologie Thomayerova nemocnice bylo testováno celkem 29 kmenů C. 
difficile ribotypů 176 a 001 ze sbírky kmenů Ústavu mikrobiologie v Motole. Ve všech případech se 
jednalo o toxigenní kmeny zachycené od pacientů zdravotnických zařízení v ČR. Byly zjišťovány 
hodnoty MIC a MBC diluční zkumavkovou metodou. 
    MIC   MBC 

Alfa hořké kyseliny 256 – 1024 mg/l 512 – 1024 mg/l 
Beta hořké kyseliny 4 – 72 mg/l  8 – 128 mg/l 
Xanthohumol  16 – 128 mg/l  32 – 128 mg/l 
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Mezi ribotypy 176 a 001 nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl na hladině významnosti p=0,05 
s výjimkou MBC alfa kyselin. 
 
Účinky testovaných látek se blíží účinkům antibiotik. Jako nejúčinnější se v pokusech jevil 
xanthohumol. I když jsou jeho hodnoty MIC a MBC o něco vyšší než u beta kyselin, hranice účinnosti 
(break boint) byl ve všech pokusech zcela ostrý a jasný. To se nedalo říci o beta kyselinách, u kterých 
byla inhibice postupná a break point v některých případech obtížně stanovitelný. 
 
Mechanismus účinku testovaných látek není přesně znám. Pouze v případě beta kyselin byl 
popisován účinek na protonovou pumpu a následné okyselení cytoplasmy[7]. Pokud by tomu bylo 
opravdu tak, jedná se o velmi účinný mechanismus, proti kterému by se u bakterií vytvářela 
rezistence jen velmi obtížně. 
 
Farmakokinetika testovaných látek byla popsána pouze u xanthohumolu na zvířecím modelu. 
Xanthohumol se částečně mění na izomer iso-xanthohumol, který je prekurzorem pro  
8-prenylnaringenin se silnými fytoestrogeními účinky. Orální aplikací se xanthohumol vstřebává 
přibližně v 11 %. V jaterních buňkách je dále přeměněn na glukorinidy a další hydroxylované 
metabolity. Přesto 89 % xanhohumolu zůstává v nezměněném stavu ve střevě [8]. Pokud by se 
popsaná farmakokinetika xanthohumolu podobala lidské, dalo by se předpokládat, že by bylo možné 
dosáhnout koncentrace xanthohumolu ve střevě v hodnotách převyšujících hodnoty MIC toxigenních 
kmenů. 
 
Stabilita testovaných látek není vysoká. Za vyšších teplot a přístupu kyslíku dochází k isomerizaci  
a vzniku isoproduktů [9]. Ty jsou sice rozpustnější ve vodě, prudce ale klesá jejich antimikrobiální 
účinnost [10]. Vzhledem k chemické podobnosti všech zkoumaných látek dochází k jejich vzájemné 
postupné přeměně až na prenylnaringeniny, které jsou jedny z nejsilnějších fytoestrogenů. Rostlina 
nám tak předvádí jakousi „multiantibiotickou“ kaskádu, kdy se sekundární metabolity původně 
antimikrobiálního zaměření mění na látky namířené proti škůdcům z říše hmyzu. 
 
Závěr 
Hořké kyseliny a zejména xanthohumol by bylo možné využít při terapii ale i prevenci CDI. 
Nerozpustnost ve vodě a nízké vstřebávání je předurčují k lokální terapii a modulaci střevní flóry. 
Jsme ale na začátku cesty, protože je nutné vyřešit jejich nestabilitu a transformaci na látky se zcela 
jinými účinky (estrogenními), které v řadě případů nemusí být žádoucí. 
 
 
Práce byla podpořena projektem GAČR No. 14-10233S 
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ALERGIE NA BETALAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V DĚTSKÉM  
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Betalaktamová antibiotika – peniciliny a cefalosporiny patří k nejčastěji předepisovaným 
antibiotikům. Anamnéza reakce lékové hypersenzitivity / alergie na tuto skupinu léků je uváděna 
poměrně často a limituje rozhodování o případné další antibiotické léčbě. Diagnóza bývá většinou 
stanovena klinicky bez podrobnějšího vyšetření - většinou podle charakteru kožních změn 
provázejících reakci. Přitom právě v dětském věku je značná část těchto kožních reakcí způsobena 
probíhajícími infekcemi (HHV 6, EBV, CMV, rotavirové a adenovirové infekce …) a nikoli reakcí lékové 
hypersenzitivity. Tento rozšířený přístup vede k řadě chybně stanovených „alergií na penicilin“ se 
všemi důsledky – k používání alternativních, většinou širokospektrých antibiotik s větším množstvím 
nežádoucích účinků a k nárůstu rezistence k antibiotikům. 
 
Klinické dělení rozlišuje reakce časné, vznikající do 1 hodiny po poslední podané dávce antibiotika,  
a reakce pozdní, které se rozvinou s delším časovým odstupem. 
 

Reakce časné, zprostředkované IgE protilátkami (reakce 1. typu), vznikají většinou do 1 hodiny po 
podání léku a zahrnují široké spektrum projevů od lehkých kožních reakcí charakterizovaných 
urtikarií, angioedemem a pruritem až po plně rozvinutou anafylaxi se symptomy kožními, 
respiračními (vodnatá rýma, laryngeální edém, dušnost, stridor, bronchospasmus), 
gastrointestinálními (trnutí jazyka, patra, nauzea, zvracení, křečovité bolesti břicha, tenesmy, 
průjem). Oběhový kolaps, hypotenze a šok nejsou u dětí časté, dominují projevům anafylaxe 
v dospělém věku. Jsou spojeny s bolestí hlavy, pocitem nevolnosti, slabosti, vertigem, kolapsem. 
Objevuje se tachykardie, může dojít k výskytu arytmií, infarktu myokardu. Urogenitální systém může 
být postižen bolestmi připomínajícími ledvinovou koliku. Dále se může objevovat postižení oční se 
slzením, svěděním očí, konjunktivální injekcí. Ze subjektivních vjemů je jako významný uváděn pocit 
blížící se katastrofy, smrti.  
 
Pozdní reakce se rozvíjejí déle než za 1 hod. po podání antibiotika a jsou reprezentovány především 
makulopapulosními exantemy a pozdně vzniklou urtikarií / angioedemem. Patří sem i SSLR - Serum 
Sickness Like Response – a vzácnější, závažné reakce typu DRESS, AGEP, erythema multiforme, 
Stevens - Johnsův syndrom a toxická epidermální nekrolýza.  
 
SSLR - Serum Sickness Like Response – je spojována především s cefalosporiny 1. generace (cefaclor, 
cefadroxil). K rozvoji příznaků dochází po 6-11 dnech léčby. Objevují se nejčastěji symptomy kožní – 
urtikariální eflorescence ve vaskulitických lokalizacích na bocích, extenzorových stranách končetin 
spíše bolestivé než svědivé a kloubní – artralgie, artritidy hlavně drobných kloubů, bolesti svalů. Dále 
je možné postižení serosních blan, případně ledvin. 
 
DRESS – drug rash with eosinophilia and systemic symptoms. Jde o závažný stav zahrnující kromě 
kožních změn generalizovanou lymfadenopatii, febrilie, systémovou eozinofilii a případně orgánové 
poškození. Je přítomna elevace zánětlivých parametrů. Stav může připomínat sepsi. Je indikován 
k léčbě za hospitalizace. Příčinou jsou častěji některá antiepileptika. Z antibiotik sulfonamidy. 
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AGEP – akutní generalizované exantematozní pustulóza. Je provázena generalizovaným svědivým 
erytémem s výsevem drobných pustul (1-5 mm) sterilního obsahu. Může být přítomna 
lymfadenopatie. Antibotika jsou nejčastější příčinou, zejména aminopeniciliny a makrolidy.  
 
K podezření na Stevens – Johnsův syndrom nebo toxickou epidermální nekrolýzu by měla vést jakákoli 
přítomnost exantému s kožní deskvamací, tvorbou puchýřů nebo vředů. První známky lze nalézt 
v dutině ústní nebo perianálně. Stav pacienta je závažný, rozvíjejí se systémové příznaky – febrilie, 
schvácenost. Antibiotickou léčbu je třeba přerušit a pacienta odeslat k léčbě za hospitalizace. 
Z antibiotik je rozvoj těchto jednotek nejčastěji spojován se sulfonamidy, dále s aminopeniciliny. 
 
Přestože převážná většina reakcí je pozdních a izolovaně kožních s projevy makulosních nebo 
makulopapulosních exantémů, je třeba připomínat varovné známky, svědčící pro závažnější postižení. 
 
Podrobné vyšetření spočívá v pečlivém rozboru anamnézy. Ta je zaměřena jednak na časovou 
souvislost mezi podáním suspektního antibiotika a rozvojem reakce, jednak na posouzení závažnosti 
klinických projevů suspektních z reakce lékové hypersenzitivity. Pátráme po varovných klinických 
nebo laboratorních známkách závažné kožní nebo systémové reakce (viz. Tabulka 1). Je možné využít 
dotazníku dostupného volně na http://www.csaki.cz/dokumenty/Czech_ENDA_Questionnaire.pdf 
 
Následuje provedení kožních testů, komplementárních laboratorních vyšetření a provokačního testu. 
Vyšetření pomocí kožních testů má vysokou senzitivitu i specificitu, negativita kožních testů je 
významná v predikci tolerance antibiotika. Laboratorní vyšetření jsou doplňková a mají význam 
především v situacích, kdy je kontraindikováno provedení provokačního testu. Při vyšetření reakcí 
časných využíváme stanovení specifických protilátek IgE a případně testu aktivace bazofilů. Při 
vyšetření reakcí pozdního typu test transformace lymfocytů se suspektním antibiotikem. Výsledky 
musí být vždy posuzovány komplexně v kontextu anamnézy a kožních testů. Izolované vyšetření 
specifických IgE je potenciálně rizikové pro velmi nízkou senzitivitu. Vyšetření protilátek ve třídě IgG  
a IgA nemá diagnostický význam.  
 
V řadě případů umožní až provedení provokačního testu podezření z lékové hypersenzitivity / alergie 
potvrdit nebo vyloučit. V průkazu tolerance léku je provokační test nezastupitelný. V případě 
pozitivity / potvrzení lékové hypersenzitivity umožní najít bezpečnou alternativní léčbu. Významná 
část pacientů reagujících na aminopeniciliny nebo některé cefalosporiny bez problémů toleruje léčbu 
penicilinem (1). Při zohlednění závažnosti a charakteru původní reakce a při dodržení indikací  
a kontraindikací provedení provokačního testu jde o bezpečnou součást vyšetření. Ve většině případů 
nelze bez jeho provedení vyšetření uzavřít. Význam provokačního testu je dále akcentován 
v posledních doporučeních Pediatric Task Force of the EAACI Drug Allergy Interest Group (2). 
 
Vyšetření je možné provést téměř u všech reakcí, které by mohly vést k vyloučení antibiotika nebo 
celé skupiny antibiotik z léčebného portfolia. Zvláště u pacientů, kde je možno opakovanou potřebu 
antibiotické léčby předpokládat, by mělo být podezření z reakce lékové hypersenzitivity následováno 
snahou o její exaktní vyloučení nebo potvrzení. Takovou situací je např. prevence bakteriální 
endokarditidy, péče o děti imunodeficitní nebo o pacienty s onemocněními, která disponují 
k opakovaným infekčním exacerbacím (cystická fibróza). V neposlední řadě je příspěvkem k racionální 
antibiotické terapii a má i přínos ekonomický.  
 
Ekonomická nákladnost je zřejmá, obecně jsou uváděny přibližně o třetinu vyšší náklady na léčbu. 
Jsou dokladovány o 63% vyšší náklady na léčbu u hospitalizovaných pacientů, kteří uváděli alergii na 
penicilin a byli proto léčeni alternativními antibiotiky, a o 38% vyšší náklady na léčbu těchto pacientů 
po propuštění (3). Podobně je prezentován pokles nákladů o 32% mezi pacienty, u kterých byla 
alergologickým vyšetřením diagnóza alergie na penicilin vyloučena (4). 

http://www.csaki.cz/dokumenty/Czech_ENDA_Questionnaire.pdf
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Mezi praktickými lékaři pro děti a dorost ani mezi pediatry v nemocnicích není uvedené vyšetřovací 
schéma příliš známé. Často se setkáváme s tím, že bez podrobného rozboru anamnézy a určení typu 
reakce jsou vyšetřeny IgE protilátky a alergie „vyloučena“ na základě jejich negativity. Při známé nízké 
senzitivitě tohoto vyšetření je takový postup velmi rizikový. Povědomí o racionálním postupu při 
podezření z alergie na antibiotickou léčbu je třeba zvýšit, aby mohlo být vyšetření správně a včas 
provedeno. 
 
V rámci pracovní skupiny pro lékové alergie ČSAKI byla vytvořena síť konzultačních pracovišť, ve 
kterých je možné konzultovat problematiku a postup vyšetření u konkrétních pacientů. Odkaz je 
dostupný na http://www.csaki.cz/sit-pracovist 
 
Klinické a laboratorní známky závažné kožní nebo systémové reakce (1) 
 

Rychlý rozvoj postižení více  
orgánových systémů 
(kůže, sliznice, respirační systém) 

Pokles krevního tlaku 
Anafylaxe 
Anafylaktický šok 

Inspirační stridor 
Dysfonie 
Sialorea 

 Laryngeální edém 

 
Bolestivá kůže 
Netypické kožní léze 
Slizniční eroze 

Kožní puchýře, buly 
Nikolského příznak 
Krevní obraz (leukopenie, 
trombocytopenie) 
Renální funkce (vzestup urey, kreatininu) 

Stevens - Johnsův syndrom 
Toxická epidermální 
nekrolýza 

 
Horečka nad 38,5°C 
Kožní postižení přes 50% 
Otok obličeje 

Lymfadenopatie 
Krevní obraz (eozinofilie, atypické 
lymfocyty) 
Jaterní testy (vzestup transamináz) 
proteinurie 

DRESS 

Purpura 
Kožní nekrózy 

Krevní obraz (vyloučit trombocytopenii) 
Renální funkce (proteinurie,  
vzestup urey, kreatininu) 
Pokles složek komplementu 

Vaskulitida 
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Úvod 
Infekce jsou časté v onkologii, zhoršují kvalitu života, zvyšují morbiditu a mortalitu, spolu 
s tromboembolickou nemocí a progresí nádoru jsou nejčastějšími příčinami úmrtí (1). Zvýšená 
incidence je dána onkologickým onemocněním, jeho terapií a faktory pacientskými (výživa, vědomí, 
mobilita, invazivní vstupy, porušení přirozených bariér) (2,3). U pacientů v paliativní symptomatické  
a terminální péči je nedostatek na evidenci založených standardů a léčebných protokolů (4). 
 

Základem péče v paliativní a terminální fázi onkologického onemocnění je kontrola symptomů  
a zlepšení kvality života, která je u každého pacienta individuální a vždy hledáme rovnováhu mezi 
benefitem, zátěží, toxicitou a distresem (20). Komplikujícím faktorem je to, že většina pacientů není 
hospitalizována na paliativních jednotkách nebo v hospicích, ale na akutních lůžkách, kde podstupují 
invazivní, nekomfortní a nepaliativní postupy. Léčba je realizována podle zažitých algoritmů 
s podáváním širokospektrých antibiotik empiricky, bez potvrzení infekce. Terapie je často 
nedefinovaná a nespecifická, bez paliativního plánu péče. 
 

Přehled má za cíl shrnout literární údaje o epidemiologii, diagnostice a terapii infekcí u pacientů 
v paliativní symptomatické a terminální péči a pokusit se definovat, zda jsou antibiotika v této fázi 
prospěšná, u koho, kdy a za jakých podmínek. 
 
Obecná fakta o ATB terapii v paliativní medicíně 
Z literárních dat je patrná vysoká incidence infekcí v paliativní péči pokročilých nádorů a časté užití 
antibiotik v jejich léčbě. Mimo problematickou klinickou definici a potvrzení infekce, je přístup k jejich 
řešení komplikován neexistencí prediktivních faktorů efektivity, kontroly symptomů, toxicity, zátěže  
a distresu. Nemáme k dispozici reprodukovatelná kritéria úspěšnosti ATB terapie v paliativní péči, zda 
to je zlepšení celkového stavu, kontrola symptomů, vyléčení infekce nebo prodloužení života. Vede 
se diskuze nad racionálním užíváním antibiotik a tento proces může sloužit jako určitý model 
rozhodovacího procesu (decision making) v paliativní péči (21). 
 
Názory na ATB terapii v paliativní péči 
Názory na ATB terapii pacientů v paliativní a terminální fázi nejsou jednotné, obecně jsou vnímána 
jako obvyklá, neagresivní a pomocná terapie (21). Naproti tomu Americká lékařská asociace (AMA) 
zařadila antibiotika v paliativní péči do skupiny život udržujících postupů, jako umělou plicní ventilaci, 
výživu a dialýzu (22). Projekt HOPE (HOspice and Palliative Evaluation) nezařadil ATB mezi 10 
nejčastěji používaných léků v paliativní péči (23). Ve Velké Británii by kolem 16% lékařů indikovalo 
ATB u febrilní epizody v terminálním stavu (24). Argument obhájců užití ATB v paliativní a terminální 
péči je takový, že infekce není přímo nádorový proces, nepřidávají výrazné utrpení a jsou vnímána 
jako pomocná i při neprodloužení života (9,10,17). Lékaři, kteří nejsou paliativní specialisté, vnímají 
riziko nenasazení nebo ukončení ATB terapie jako možné zkrácení délky života a tudíž neetické. 
Naproti tomu paliativní specialisté upozorňují na riziko nepřiměřeného prodlužování umírání při 
jejich použití v terminálním stavu. Z většiny studií vyplynulo, že přežití nebylo odlišné v závislosti na 
přítomnosti nebo nepřítomnosti infekce a na tom zda byla nebo nebyla v léčbě použita ATB (3,4,7). 
V terminálním stavu by diskuze nad marností ATB neměla být vedena a měli bychom hodnotit a léčit 
komplexně symptomatologii směrem k maximálnímu komfortu. 
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Incidence infekcí 
Rozsah incidence je od 16,7% do 55%, nejčastěji mezi 30%-55% (2,3,5,6,8,16,18). V nemocnicích 
akutní péče je to kolem 58%, na specializovaných paliativních jednotkách 52% a v hospicích 22% (16). 
Rozdílné údaje mají společný trend - nižší výskyt infekcí u pacientů v domácí péči a hospicích 
v porovnání s akutními lůžky. Z toho vyplývá, že paliativní péče by měla být oddělena od péče akutní, 
protože podmínky pro její správnou realizaci nejsou na akutních lůžkách dostatečné. Jedná se  
o celkovou filozofii přístupu, personální a prostorové vybavení. 
 
Frekvence ATB terapie 
Z hlediska užívání antibiotik je závislost na typu zařízení, akutní nemocnice vykazují častější užití ATB 
ve srovnání s hospici. Retrospektivní studie z univerzitní nemocnice zjistila užívání antibiotik u 84,4% 
pacientů v posledním měsíci života, z nich 63,8% užívalo ATB do smrti (9). Ve studii Chena a kol. bylo 
léčeno 84,9% infekcí antibiotiky (10). Ve studii Pereiry a kol. potom 71,6% a ve studii z Japonska 64% 
pacientů, vysoké procento pacientů bylo léčeno až do úmrtí (8,14). V posledním týdnu bylo léčeno 
ATB ve studii Nakagawy a kol. 19,7%, Stiela a kol. 44% a 63% pacientů ve studii Al-Shaqiho a kol. 
(12,13,14). 
 

Aplikační cesty se liší, parenterálně se podávají v akutních nemocnicích v 65% případů, na paliativních 
jednotkách u 44% a v hospicích v 17% případů (16). 
 
Lokalizace infekcí 
Rozsah incidence je - infekce močových cest 6,1%-43,4%, respirační 14,4%-55%, sepse 5,5%-37%, 
kůže/měkkých tkání/ran 9,7%-21,7% a gastrointestinálního traktu 6,5%-25% (3,5,6,7,8,11,15,17). 
Zajímavý vývoj lze vysledovat z hlediska poměru mezi lokalizacemi infekcí. Studie před rokem 2005 
uváděly nejčastěji infekce močových cest (3,5,8,15) a studie po roce 2005 infekce respirační 
(4,9,11,14,17). 
 
Frekvence bakteriologických odběrů, jejich výtěžnost a patogeny 
Z hlediska četnosti patogenů je přibližně polovina patogenů grampozitivní a polovina gramnegativní. 
Dle jednotlivých druhů P. aeruginosa (7%-24,5%), K. pneumoniae (8%-11%), Enterobacter faecalis 
(15,8%), enterokok (14,5%), E. coli (8%-36,8%), S. aureus (9%-17,6%) a streptokoky (10,2%-13,1%) 
(2,3,4,5,7,8,9). Infekce močových cest a respirační infekce jsou vyvolané častěji gramnegativy  
a infekce kožní, dekubitů a sepse potom grampozitivy. Ve studiích byla výrazně odlišná frekvence 
bakteriologických odběrů mezi 3%-68,8%, nejčastěji kolem 20%-30%, hemokultury byly pozitivní mezi 
14,3%-35,2%. Podstatné pro rozhodování o terapii bylo to, že pozitivní bakteriologický nález vedl ke 
změně nasazené ATB terapie mezi 6,2%-11% (4,10,11,14,15). Ve studii Claytona a kol. byla terapie 
pomocná ve větším procentu u pacientů s pozitivním než negativním mikrobiologickým nálezem (88% 
vs. 46%), vysvětlení bylo takové, že pozitivní mikrobiologie odlišila pacienty se skutečnou infekcí od 
paraneoplastických horeček (15). 
 
Definice infekce a paraneoplastická horečka 
Vlastní definice infekce je ve studiích rozdílná, kombinuje klinické příznaky (horečka), laboratoř 
(leukocyty, CRP, PCT), mikrobiologické kultivace a zobrazovací metody. Samotná horečka není  
u onkologických pacientů validní známkou infekce, kolem 1/5-1/3 jsou horečky paraneoplastické, 
typické jsou pro rozpadající se nádory, lymfomy, metastázy jater a CNS (9,19). Jiné příčiny horečky 
mohou být embolie, trombóza, léky, transfúze, delirium. Hodnoty leukocytů bývají ovlivněny 
souběžnou terapií (kortikoidy) a hodnoty CRP a PCT mají nízkou validitu v odlišení infekčního  
a neinfekčního stavu u pacientů s generalizovanými nádory (19). 
 
Symptomatologie infekce a její kontrola 
Hodnocení symptomatologie infekčních komplikací je v paliativní péči obtížné, často je neurčitá, 
atypická, chybějící, může se projevovat zvýšenou únavou, anorexií, slabostí, mentálními změnami  
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a poklesem na váze. Navíc dochází k překrývání a podobnosti s obecnou symptomatologií pokročilých 
nádorů. Podstatné je proto důsledné hodnocení každé nové symptomatologie s potenciálním 
vztahem k infekci. 
 

Mezi nejčastěji uváděné příznaky patří horečka (35%-52,2%), kašel a dušnost (22,6%-35,5%), průjem 
(35%), dysurie a polakisurie (6,5%-19,4%), zmatenost (7,2%-19,4%), únava (14,3%) a bolesti až v 75%. 
Dále slabost, deprese, nauzea, ztráta chuti k jídlu a zhoršení mobility. Dle Vitetty a kol. byla infekce 
přibližně ve 20% původcem de novo vzniklé symptomatologie (3). Naproti tomu Chen a kol. sledovali 
hodnoty KPS, GCS a VCA v závislosti na infekci, vstupně se žádný z těchto parametrů nelišil, ale 
signifikantně se zhoršily pokud ATB terapie nebyla nasazena (10). 
 

Kontrola příznaků byl údaj, který zjišťovala většina studií a přehledů. Vitetta a kol. považovali ATB za 
efektivní u 40% infekcí močových cest a 50% pneumonií, Mirhosseini a kol. uváděli kontrolu 
symptomů 48,4% (3,11). Clayton a kol. vnímali ATB jako pomocná u 88% infekcí močových cest, 55% 
pneumonií, 72% infekcí kůže/měkkých tkání/ran. U pacientů následně propuštěných byla pomocná 
v 88% (vs. 52% u zemřelých) (15). Stiel a kol. ve svém souboru stanovili ATB terapii jako dobrou/velice 
dobrou u 45,5%, špatnou/velice špatnou u 19,9% (toto procento rostlo na 47,7% u těch, kteří ATB 
terapii ukončili předčasně) (13). Tyto údaje dokumentují to, že efektivita antibiotik je dobrá  
u pacientů, kteří absolvují terapii dle plánu, jsou propuštěni do domácího prostředí, nikoliv  
u zhoršených a umírajících pacientů. 
 
 
Souhrn a praktický návod managementu infekcí v paliativní péči 
 
Vstupní rozvaha 
Základní rozvaha vychází z pokročilosti nádoru, jeho léčitelnosti, prognózy, aktuálního stavu  
a komorbidit pacienta. V případě, že se jedná o pacienta ambulantního, chodícího, s kontrolovanou 
symptomatologií, lze zahájit diagnostiku a následnou ATB terapii infekční komplikace. To samé platí 
pro pacienty s relativně kontrolovaným onkologickým onemocněním s prognózou v týdnech  
a měsících. Pacient v terminálním stavu v celkovém zhoršení nebude těžit z ATB terapie a je potřeba 
léčbu vést s důrazem na kvalitní kontrolu symptomatologie. 
 

Následující krok by měl vycházet ze symptomatologie infekce. Symptomy infekční komplikace se 
často překrývají s příznaky pokročilých nádorů (dušnost, bolesti, zmatenost, slabost, nechutenství  
a další). ATB jsou na svém místě jako správná paliativní léčba u nově vzniklé, výrazné a obtěžující 
symptomatologie. Je proto třeba vyšetřením zjistit jaká nová symptomatologie se u pacienta vyskytla 
a zvážit možnosti jejího ovlivnění. Dále je nutné mít na paměti, že antibiotiky jsou dobře 
kontrolované projevy při infekcích močových cest, méně respiračních infekcích a sepsích.  
 

Posledním krokem je vytvoření paliativního plánu péče, pohovor s pacientem a rodinou, co 
nejpodrobnější vysvětlení aktuální situace. Je potřeba zmínit základní výhody, nevýhody a rizika obou 
postupů, možnosti ovlivnění příznaků a obtíží, omezení týkající se možné hospitalizace, nutnosti 
dalšího došetření a případných invazivních vstupů. Přání poučeného pacienta by mělo být 
respektováno a následováno. Ve vstupní rozvaze bychom si vždy měli stanovit léčebný plán s cílem 
naší terapie, nelze ji indikovat nahodile a paušálně, je nutné definovat zda máme jako cíl léčbu 
příznaků, zlepšení výkonnosti pacienta, vyléčení infekce, případně jiné. Jako protiváhu je třeba vždy 
zvažovat rizika, toxicitu a distres pro pacienta.  
 

Antibiotika nejsou ve většině případů indikována u pacientů bez nové, infekcí vyvolané, omezující  
a kvalitu života zhoršující symptomatologie. Dále u multisystémové deteriorace, snížené funkci  
a rezervě základních orgánů a v terminálním stavu. Zde chápeme infekční komplikaci jako svého 
druhu „dobrého přítele“ a vyústění nezvratných dějů. 
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Diagnostika infekce 
Rozsah diagnostiky odpovídá stavu pacienta a předpokládané prognóze. Pacienta ambulantního, 
mobilního, se slušným stavem výživy a prognózou v řádech týdnů až měsíců, řešíme aktivně 
k potvrzení/vyloučení infekce a její následné specifické terapii. Při prognóze ve dnech nebo 
jednotkách týdnů, je nutné diagnostiku modifikovat, aby zisk a benefit převažoval nad omezeními  
a riziky. 
 

Základem je klinické vyšetření s určením rozsahu, lokalizace a symptomatologie infekce. Rozsah 
laboratorního zhodnocení odpovídá aktuální situaci, je třeba mít na paměti nízkou validitu leukocytů, 
CRP a PCT u pacientů s pokročilými nádory. Pro rozsah bakteriologického vyšetření a odběrů platí 
podobná pravidla jako pro zobrazovací vyšetření, jsou cílená na místa podezřelá z infekčního fokusu. 
Nejsou indikované paušální kultivace naslepo z více lokalit, včetně hemokultur. 
 

Po vlastní diagnostice, komplexní a individuální rozvaze můžeme zahájit specifickou antibiotickou 
terapii. Pokud není nad diagnózou infekce jistota, nebo alespoň vysoká pravděpodobnost, měli 
bychom pokračovat ve vyšetřování a zahájit odpovídající symptomovou péči. 
 
Volba antibiotik 
V současnosti jsou nejčastěji používanými skupinami v terapii infekčních komplikací pacientů 
v paliativní symptomatické péči aminopeniciliny s inhibitory beta laktamáz, chinolony, cefalosporiny  
a cotrimoxazol. Pokud to stav dovoluje, preferuje se perorální podávání, ambulantně v domácím 
prostředí. Hospitalizaci volíme v případech, kdy je pacient neschopen léčbu absolvovat ambulantně. 
V této situaci, kdy má pacient zavedenu kanylu pro nitrožilní hydrataci, lze vstupně aplikovat  
i parenterální formy ATB. V onkologické praxi byla již podávána parenterální antibiotika ve formě 
roztoku do sondy nebo subkutánně. V paliativní péči má indikace i antibiotikum, které se jinak 
používá méně často - metronidazol. Dobré uplatnění nachází v terapii putridních nekróz, nitrobřišních 
abscesů a na hnisavé bakteriální stomatitidy. 
 
Management terapie a další vývoj 
Po vstupní diagnostice a rozvaze zahájíme ATB terapii u vhodného pacienta při potvrzené infekci, 
která vyvolává obtěžující a kvalitu života zhoršující symptomatologii – terapeutický pokus. Spolu 
s ATB terapií dbáme na kontrolu symptomů všemi zvyklými a účinnými metodami, samotná 
antibiotika vedou ke kontrole příznaků pouze u části pacientů. Pro správné využití potenciálu 
antibiotik a naplnění cílů paliativní péče je nutná pravidelná kontrola klinického stavu pacienta, vývoj 
symptomatologie a celkového stavu.  
 

Pokud dochází k dalšímu zhoršování stavu, je třeba určit jaký podíl na tom má infekce a pokud se 
jedná o situaci vyvolanou progresí nádoru, nakolik jsme schopni toto ovlivnit. Když je zhoršení 
způsobené přechodem do terminálního stavu, léčbu antibiotiky ukončíme a pokračujeme ve správné 
terminální léčbě. V případě, že se jedná o stav vyvolaný infekcí a pacient má předpokládanou 
prognózu v měsících, je nutné léčbu zrevidovat a upravit. Když máme k dispozici mikrobiologické 
kultivace, upravíme terapii dle citlivosti. Ve specifických případech (abscesy, cholangoitida a jiné) 
můžeme využít i chirurgické nebo jiné metody (ERCP, bronchoskopie). Je však třeba mít na paměti 
plán a cíle péče, nerozšiřovat terapii mimo indikace a vždy vnímat pacientovu prognózu.  
 

U pacientů v terminálním stavu může být infekce jednou z posledních a ke smrti vedoucích 
komplikací jejich nezvratného onemocnění. U těchto pacientů mohou průvodní symptomy těžké 
infekce jakými jsou sedace a kóma vést ke klidné smrti. V terminálním stavu ATB léčba prokazatelně 
nemá své místo, protože ve většině případů nevede ke zlepšení symptomatologie, ale prodlužuje 
umírání a paradoxně tak zhoršuje konec života. Léčbu terminálních pacientů vedeme pečlivě 
s důrazem na komfort a kontrolu symptomů s co nejmenším distresem. 
 

Terapie infekcí u pacientů v paliativní symptomatické péči není tak jednoznačná a definovaná jako  
u pacientů s nádory časnými, léčenými s kurativním záměrem. Je vždy potřeba určit cíle léčby  
u konkrétního pacienta, jeho prognózu, aktuální stav, jeho přání a potřeby. Mít na mysli principy 
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paliativní péče, rozhodovat v celém komplexu klinické situace a přistupovat ke každému pacientovi 
individuálně a s maximální mírou empatie při nepodkročení základních medicínských pravidel. 
 
Budoucnost terapie infekcí v paliativní medicíně 
Do budoucnosti se jako základní směry výzkumu infekčních komplikací v paliativní péči jeví 
definování, zobecnění a kvantifikace prediktivních faktorů efektivity, toxicity, indikací a ukončení 
antibiotické terapie. Dále specifikace determinant rozlišení infekční a neinfekční příčiny febrilních 
epizod. V neposlední řadě jsou potřebné prospektivní studie ke zjištění reálné kontroly 
symptomatologie infekcí dle jejich lokalizace, klinického stavu a prognózy pacienta. Ve výuce, 
nejenom specialistů, ale všech lékařů, zdůrazňovat specifika paliativní péče a její správnou praxi, 
které dominuje individualizace a komplexní rozhodování s maximálním důrazem na komfort a kvalitu 
života, bez paušalizace, zobecňování a zažitých postupů. 
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INFEKČNÍ KOMPLIKACE PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI 
SOLIDNÍCH ORGÁNŮ 
 
Němcová D. 
 

OKM PLM IKEM 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Transplantace solidních orgánů se v České republice provádí v 7 transplantačních centrech. 
Informace o transplantovaných orgánech a jejich celkových počtech za rok 2015 uvádí tabulka 1. 
Zdrojem informací je Koordinační středisko transplantací, informace jsou dostupné na adrese 
www.kst.cz. 
 
Tab. 1 Počty transplantací dle orgánů v České republice, 2015 
 

Orgán Počet 

Ledviny 453 

Játra 188 (od 2013 metoda splitu) 

Slinivka břišní (resp. slinivka břišní + ledvina) 37 

Langerhansovy ostrůvky 5 

Srdce 75 

Plíce 34 

Tenké střevo (resp. multiviscerální transplantace) 1 (od 2014) 

 
 
V současné době činí úhrnem 1leté přežití transplantovaného orgánu 90%, 5leté pak 75%. Ke 
zlepšujícím se výsledkům transplantací přispělo zlepšení chirurgických technik a metody moderní 
imunosuprese, infekce jsou však stále významnou příčinou morbidity a mortality. 
 
Infekce pacientů po transplantaci lze rozdělit do 3 skupin: 

 Infekce přenesené z dárce na příjemce 
 Preexistující infekce příjemce  
 Infekce získané de novo v potransplantačním období 

 
 
Přenosu infekce z dárce na příjemce se odběrový tým snaží předejít odebráním podrobné anamnézy 
a prohlídkou těla dárce, dále se provádí RTG plic, sérologie syfilis, hepatitidy B a C, toxoplasmózy, 
HIV, CMV, EBV, vyšetření na TBC, berou se v úvahu výsledky kultivačních vyšetření biologického 
materiálu. Kontraindikací odběru je HIV infekce/AIDS, aktivní onemocnění hepatitidou B nebo C, 
aktivní TBC a nekontrolovaná sepse dárce. Kontraindikací není infekce dárce, která byla kauzálně 
léčena, může se jednat o příčinu úmrtí dárce (př. meningoencefalitida) nebo o nosokomiální infekci 
získanou při pobytu dárce na JIP před odběrem orgánu. Obdobně jako dárce je pak léčen i příjemce. 
K neočekávaným infekcím přeneseným z dárce na příjemce dochází u méně než 1% příjemců. 

http://www.kst.cz/
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Předtransplantační screening příjemce je obdobný jako u dárce orgánů (TBC, syfilis, hepatitis B, C, 
HIV, toxoplasmóza, latentní infekce herpetickými viry - CMV, EBV, HSV). Jsou řešeny tzv. infekční 
fokusy (sanace chrupu, nefrektomie polycystických ledvin apod.).  
Výhodou je očkování pacienta na čekací listině (proti tetanu, hepatitidě A a B, chřipce, Streptococcus 
pneumoniae, ev. i dalším inf. chorobám).  
 

Pacienti v terminální fázi funkce orgánu nebo s velmi pokročilou dysfunkcí orgánu jsou 
predisponováni k infekcím, v případě infekce jsou dočasně neaktivní na čekací listině. Pacienti bývají 
často kolonizováni multirezistentními bakteriemi.  
 
Případný rozvoj infekce v potransplantačním období ovlivňuje provedený chirurgický výkon a zahájení 
imunosupresívní léčby indukční a udržovací, následně event. i léčby antirejekční. 
 
V časném období (1. měsíc po transplantaci) se setkáváme především s infekcemi spojenými se 
zdravotní péčí (infekce v místě chirurgického výkonu, infekce močových cest, pneumonie, infekce 
krevního řečiště katétrové či sekundární, kolitida vyvolaná Clostridium difficile), mohou se 
manifestovat infekce přenesené z dárce na příjemce, může dojít k reaktivaci latentní infekce příjemce 
(př. HSV). 
 
Všem příjemcům orgánů se podává antibiotická profylaxe jako prevence infekcí v místě chirurgického 
výkonu dle interních protokolů. V IKEM se v indikovaných případech přistupuje k personifikované 
antibiotické profylaxi. Všem příjemcům tenkého střeva a pankreatu se podává antimykotická 
profylaxe, příjemcům jater se podává antimykotická profylaxe dle vyhodnocení rizika mykotické 
infekce (přítomnost tzv. velkých a malých rizikových faktorů). 
 
Všem příjemcům orgánů se podává cotrimoxazol jako profylaxe pneumocystové pneumonie  
a toxoplasmózy. Alternativy v případě kontraindikace cotrimoxazolu jsou řešeny individuálně.  
 

U pacientů po transplantaci solidních orgánů se přistupuje zpravidla k univerzální profylaxi 
cytomegalovirové infekce valganciklovirem. Nejvyšší riziko představují případy, kdy je dárce CMV 
pozitivní (D+) a příjemce negativní (R-), středně vysoké riziko představují kombinace D+/R+ a D-/R+. 
Profylaxe CMV se podává po dobu 100-200 dní. Nejnižší riziko představují případy D-/R-, v tomto 
případě je doporučováno podávání valacikloviru. 
 
V případě potřeby se podává profylaxe syfilis (pozitivita dárce nebo příjemce) – benzathin 
benzylpenicilin nebo krystalický penicilin, v případě zjištěné latentní TBC příjemce se podává izoniazid 
po dobu 9 měsíců.  
 
Období 2. - 6. měsíce po transplantaci je obdobím intenzívní imunosuprese. Mohou se objevovat 
infekce spojené s chirurgickým výkonem jako v předchozím období, ale také tzv. oportunní infekce: 

 Nokardióza 

 Legionellóza 

 Listerióza 

 TBC a infekce vyvolané atypickými mykobakteriemi 

 Mykotické infekce (Candida spp., Aspergillus spp., Cryptococcus spp.) 

 PCP (P.jiroveci) 

 Herpetické infekce (CMV, VZV, HSV), polyomavirové infekce (BK viry) 

 Toxoplasmóza 

 Infekce Cryptosporidium parvum 
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V pozdějším období (>6 měsíců po transplantaci) je imunosuprese méně intenzívní, s výjimkou léčby 
rejekce. Setkáváme se s běžnými komunitními patogeny, ale riziko oportunních infekcí stále trvá 
(pozdní infekce CMV, mykotické infekce – Cryptococcus neoformans, vláknité mikromycety). 
 
Na závěr je třeba zmínit specifika pacientů po transplantaci solidních orgánů, která ztěžují 
diagnostiku infekčních komplikací:  

 Netypické, setřelé, neobvyklé klinické příznaky infekce či nálezy při zobrazovacích vyšetřeních 

 Odlišná anatomie v případě heterotopické transplantace – jiné klinické příznaky 

 Obtížné odlišení rejekce a infekce 

 Možná rychlá progrese stavu 

 Široké spektrum původců připadajících v úvahu (běžné komunitní, oportunní) 

 Omezené použití sérologie, nutný přímý průkaz původců (kultivace, průkaz antigenů, 
molekulárně biologické metody – PCR) a histopatologické vyšetření 

 Nutnost invazívních přístupů k odběru biologického materiálu (BAL, biopsie) 
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INFEKČNÍ PROBLEMATIKA MULTIVISCERÁLNÍCH  
TRANSPLANTACÍ V IKEM 
 
Petkov V.1, Oliverius M.2 

 

1
 ML PLM IKEM 

2
 TCHL IKEM 

___________________________________________________________________________ 

 
V přednášce je popsána před a pooperační antiinfekční profylaxe. 
Jsou popsány tři kazuistiky dosud provedených multiviscerálních transplantací 
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ANTIBIOTICKÁ PROFYLAXE V HEMATO-ONKOLOGII 
 

Čerňan M. 
 

Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Bakteriální infekce představují nejčastější život ohrožující komplikaci léčby hemato-onkologických 
pacientů. Výskyt infekčních komplikací je v důsledku těžce redukované normální krvetvorby při 
infiltraci kostní dřeně základním onemocněním či po intenzivní chemoterapii velmi častý. 
Nejrizikovější skupinou jsou nemocní podstupující indukční léčbu pro akutní leukémie a alogenně 
transplantovaní pacienti (s očekávanou délkou neutropenie >7 dní), méně rizikovou skupinou stran 
infekčních komplikací jsou pak nemocní léčeni pro lymfomy a autologně transplantovaní. Jedním 
z přístupů, jak snížit riziko výskytu bakteriálních infekcí v období neutropenie, je použití antibiotické 
profylaxe. Nejpoužívanější skupinou antibakteriální profylaxe jsou díky svému širokému spektru 
účinnosti a dobré toleranci fluorochinolony (FQ) - ciprofloxacin a levofloxacin. Studie na velkých 
souborech hemato-onkologických nemocných ukázaly, že profylaxe FQ je spojena s nižším výskytem 
epizod febrilní neutropenie, mikrobiologicky dokumentovaných infekcí a G- bakteriémií. Profylaktické 
používaní FQ však obecně zvyšuje riziko selekce rezistentních bakteriálních kmenů včetně nárůstu 
prevalence ESBL pozitivních kmenů enterobakterií. 
 
Vlastní zkušenosti s infekčními komplikacemi u vysoce rizikové skupiny nemocných podstupujících 
indukční chemoterapii pro akutní myeloidní leukémii demonstrujeme v retrospektivní studii. Soubor 
představovalo 168 pacientů léčených v letech 2006-2015 na Hemato-onkologické klinice LF UP a FN 
Olomouc. U žádného z nemocných nebyla v průběhu léčby použita antibiotická profylaxe. Celkem 
bylo dokumentováno 249 febrilních epizod (FE). Febrilní epizoda byla definována jako období 
začínající prvním dnem s febriliemi a končící dnem, kdy teploty byly nejméně 3 po sobě následující 
dny pod 37,5°C bez medikace antipyretik či kortikosteroidů. Ze 168 pacientů mělo 157 (93,5%) 
v průběhu indukční chemoterapie febrilní epizodu. Jedna FE byla zaznamenána u 78 (46,4%), dvě  
u 67 (39,9%) a tři u 11 (6,5%) nemocných. Jeden pacient měl 4 FE. Klinicky a/nebo mikrobiologicky 
dokumentovaná infekce byla přítomna u 140 (56,2%) FE. Sepse byla příčinou u 44 (17,7%) FE a sepse 
provázející jinou lokalizovanou infekci byla přítomna u 25 (10,0%) febrilních epizod. G+ agens bylo 
zachyceno u 44/69 (63,8%) a G- agens u 31/69 (45,0%) sepsí. Čtrnáct (20,3%) sepsí bylo provázeno 
septickým šokem. Klinicky definované infekce byly přítomny u 71 (28,5%) FE. Zánětlivý plicní infiltrát 
byl nejčastější klinicky definovanou infekcí, přítomnou u 52 (20,9%) FE. Jako horečka nejasného 
původu (FUO) bylo uzavřeno 109 (43,8%) FE. Prokázané invazivní mykotické infekce byly popsány  
u 2 (0,8%), pravděpodobné u 11 (4,4%) a možné u 49 (19,7%) FE. Třináct (7,7%) nemocných mělo 
v průběhu indukce virovou (suspektně herpetickou) kožní či slizniční infekci a 5 (3,0%) klostridiovou 
enterokolitidu. Bez známek infekce proběhla indukční chemoterapie u 11 (6,3%) pacientů. Infekční 
komplikace byly příčinou úmrtí u 9 (5,4%) nemocných ve sledovaném souboru. Dosažení 
hematologické remise onemocnění mělo významný pozitivní vliv na délku neutropenie (23,2 vs. 27,0 
dní, p=0,0002), počet FE v průběhu indukce (1,4 vs. 1,6 FE, p=0,01) a celkovou délku trvání febrilních 
epizod (6 vs. 9 dní, p=0,025). Dosažení remise onemocnění, složení indukční chemoterapie 
(mitoxantron vs. daunorubicin) ani dávka daunorubicinu (45 vs. 60/90 mg/m2) obecně neměly 
významný vliv na rozdíly v zastoupení jednotlivých příčin FE v příslušných podsouborech nemocných. 
 
Výskyt infekčních komplikací u pacientů léčených na Hemato-onkologické klinice LF UP a FN Olomouc 
bez antibiotické profylaxe se významně nelišil v porovnání se skupinami pacientů uváděnými 
v literatuře, kteří dostávali antibiotickou profylaxi. Je třeba velmi pečlivě zhodnotit potenciální přínos 
profylaxe FQ u vysoce rizikových hemato-onkologických nemocných. Vzhledem k možným 
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nežádoucím účinkům není podle našeho názoru a dlouhodobých zkušeností rutinní používání 
antibiotické profylaxe jednoznačným přínosem. Nepoužití antibiotické profylaxe může naopak vést 
k nižšímu selekčnímu tlaku a pomalejšímu vývoji antibiotické rezistence se zachováním účinnosti 
iniciální antibiotické terapie febrilní neutropenie. Kontrola vývoje rezistence, monitorování 
nežádoucích účinků a sledování klinické účinnosti by mělo být součástí racionální antibiotické politiky 
hemato-onkologických center. 
 
Práce byla zpracována s grantovou podporou IGA_LF_2016_001. 
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FEBRILNÍ NEUTROPENIE Z POHLEDU HEMATO-ONKOLOGA 
 
Szotkowski T. 
 

Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Febrilní neutropenie (FN) je obvykle definována jako stav, kdy dochází ke vzniku horečky a/nebo 
jiných známek infekce v době poklesu neutrofilních granulocytů pod 0,5x109/l, nebo pod 1,0x109/l s 
předpokladem jejich dalšího poklesu. Za horečku je v tomto kontextu považován buď jednorázový 
vzestup tělesné teploty na alespoň 38,3°C, nebo tělesná teplota 38,0°C trvající nejméně 1 hodinu, 
popřípadě dva vzestupy tělesné teploty na alespoň 38,0°C během 12 hodin. 
 
Febrilní neutropenie je považována za urgentní stav. Je spojena s rizikem rozvoje sepse a septického 
šoku a vyžaduje z tohoto důvodu rychlou diagnostiku a adekvátní léčebná opatření. Hemato-
onkologie je oborem s velmi častým výskytem FN. S touto komplikací se v naší klinické praxi 
setkáváme prakticky denně. Platí to především pro lůžková oddělení intenzívní hematologické péče  
a transplantační jednotky zabývající se vysokodávkovanou chemoterapií nemocných s akutními 
leukémiemi a alogenními transplantacemi krvetvorných buněk. Podle míry rizika rozvoje sepse  
a septického šoku při FN členíme nemocné na 3 skupiny podle základního onemocnění či typu 
léčebného přístupu – nemocní s nízkým stupněm rizika (maligní lymfomy, chronická myeloidní 
leukemie), středním rizikem (konsolidační chemoterapie akutní leukemie, autologní transplantace 
krvetvorných buněk, B-chronická lymfatická leukemie, mnohočetný myelom) a vysokým rizikem 
(nemocní podstupující indukční léčbu akutní leukemie či alogenní transplantaci krvetvorných buněk). 
Toto dělení je v klinické praxi využíváno mimo jiné při rozhodování o nutnosti hospitalizace  
u neutropenických nemocných. 
 
Horečka paradoxně nemusí být vždy součástí klinického obrazu u FN, což vyplývá i z definice tohoto 
stavu – přítomna je horečka a/nebo jiné známky infekce. U části nemocných může být horečka 
potlačena medikací – například nemocní s akutní lymfoblastickou leukemií, u kterých jsou standardní 
součástí antileukemické léčby kortikoidy, případně nemocní s bolestí, která je léčena analgetiky ze 
skupiny antipyretik či antiflogistik. U těchto nemocných je nutná pečlivá monitorace celkového stavu 
a velké zkušenosti ošetřujícího personálu, protože známky počínající sepse mohou být velmi 
diskrétní, například změna psychického stavu, psychomotorického tempa apod. 
 
Na druhou stranu nemusí být febrilie, a to ani v období těžké neutropenie, u hematologického 
pacienta projevem infekce. Neinfekční febrilie mohou být jak paraneoplastické etiologie (projevem 
aktivity základního maligního onemocnění), tak tzv. rozpadovými, v obou případech způsobeny 
cytokiny uvolňovanými z aktivních či vlivem léčby se rozpadajících nádorových buněk. Nejčastější 
příčinou horečky u neutropenického nemocného je však bakteriální infekce a proto je každý nemocný 
s FN zajištěn antibiotiky, obvykle podle protokolu empirické léčby. Ten je vypracováván „na míru“ pro 
konkrétní pracoviště a zohledňuje spektrum a citlivost nejčastějších patogenů tak, aby antibiotika 
nasazená neprodleně při prvních známkách infekce u neutropenického nemocného pokryla většinu 
běžně se vyskytujících patogenů nejčastěji postihujících nemocné. S nasazením antibiotik při FN není 
možné čekat na výsledky kultivačních odběrů provedených při klinickém projevu infekce - naopak je 
nezbytné je nasadit co nejdříve. Každá hodina zdržení zahájení adekvátní léčby v případě rozvoje 
sepse zvyšuje mortalitu o 8%. Protokol empirické antibioterapie FN v první linii (na začátku léčby) 
obvykle nepokrývá kompletní spektrum patogenů, zejména polyrezistentních kmenů bakterií. Proto 
je nutné kromě znalosti tohoto protokolu znát i epidemiologickou situaci na konkrétním pracovišti  
a také kolonizaci samotného nemocného, protože v případě rozvoje sepse nereagující na empirickou 
léčbu je na místě včasná eskalace antibioterapie s cílem pokrytí zmiňovaných polyrezistentních 
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kmenů. Podobně, při vzniku těžké sepse u nemocného kolonizovaného rezistentními bakteriemi, je 
adekvátní zahájení terapie přímo cílenými antibiotiky. 
 
Infekce jsou v hemato-onkologii významným faktorem morbidity a mortality. Představují druhou 
nejčastější příčinu smrti nemocných s hematologickou malignitou. Intenzifikace protinádorové léčby, 
která v posledních desetiletích přinesla zásadní zlepšení prognózy a přežití nemocných, vede 
současně k vyššímu riziku infekcí, obvykle v období neutropenie. Výskyt FN v nejrizikovějších 
skupinách (nemocní v indukční léčbě akutní leukemie či po alogenní transplantaci krvetvorných 
buněk) přesahuje 90%. Adekvátní léčba a případně i prevence těchto infekcí je esenciální součástí 
péče o nemocné a má zásadní vliv na jejich osud. Autor v prezentaci uvádí konkrétní zkušenosti 
z klinické praxe ve formě několika popisů případů. 
 
 
Práce byla zpracována s grantovou podporou IGA_LF_2016_001. 
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PLICNÍ ASPERGILOVÉ SYNDROMY – DIAGNOSTIKA A LÉČBA 
 
Haber J. 
 

I. interní klinika - klinika hematologie VFN a 1. LF UK Praha 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Plicní aspergilové syndromy (PAS) shrnují spektrum nemocí způsobené infekcí plísní rodu Aspergillus. 
V závislosti na vztahu plísně a imunitního stavu hostitele pak vznikají různé klinické formy 
onemocnění - aspergilové syndromy. 
 
Plicní aspergilové syndromy se dělí na 3 základní skupiny (viz Tab. 1) s odlišnou patogenezou, 
charakterem imunoalterace, s odlišnými rizikovými faktory vzniku, rozdílnými klinickými projevy  
a i s odlišným léčebným přístupem[1, 2]. První skupinu tvoří alergická aspergilóza [3-5] a další 
podjednotky. Druhou skupinu tvoří chronická plicní aspergilóza (CPA) [1, 6], třetí skupinu tvoří 
invazivní plicní aspergilóza [7].  
 
 
Tabulka 1. Plicní aspergilové syndromy - rozdělení, charakteristika 
 

Syndrom Klinická jednotka Imunopatologický podklad 

Alergická 
aspergilóza 

Alergická bronchopulmonální 
aspergilóza (ABPA) 

kolonizace + hypersenzitivita                           
převážně časného typu 

Exogenní alergická alveolitis (EAA)  hypersenzitivita pozdního typu (typ reakce III a IV) 

Chronická plicní 
aspergilóza (CPA) Prostý aspergilom kolonizace preformované dutiny 

Chronická kavitující plicní 
aspergilóza (CCPA ) 

kolonizace + infekce 

Chronická fibrotizující plicní 
aspergilóza (CFPA) 

kolonizace + infekce + vs. hypersenzitivita, 
fibroproliferativní vzorec hojení 

Aspergilový nodul 
infekce v imunokompetentním terénu – 
lokalizovaná 

Subakutní invazivní aspergilóza 
(SAIA) 

infekce v imunokompromitovaném terénu - 
lokalizovaná 

Invazivní plicní  
aspergilóza (IPA) Angioinvazivní aspergilóza 

infekce v imunokompromitovaném terénu - 
generalizovaná 

Invazivní aspergilová 
tracheobronchitida 

infekce v imunokompromitovaném terénu - lokální 
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Graf 1 ukazuje složitost klasifikace plicních aspergilových infekcí a jejich zařazení do klinických 
jednotek i vzájemné překrývání aspergilových syndromů [2, 4].  
 
 
Graf 1. Spektrum postižení plic aspergily - v závislosti na základním onemocnění a imunitním stavu hostitele 
 

 
 
Zkratky: IPA: Invazivní plicní aspergilóza; CGD: chronická granulomatóza; HSCT: transplantace kmenových 
buněk krvetvorby; GVHD: reakce štěpu proti hostiteli; SOT: transplantace solidních orgánů;  

 
 
Klinický projev plicní aspergilózy není specifický. Projevy jsou mnohostranné, záleží na invazivitě 
procesu, formě infekce (viz Tab. 1), ale vždy je nutné na možnost aspergilózy myslet. V diagnostice 
PAS se využívá především nepřímých metod, a to jednak zobrazovací vyšetření (HRCT), jednak 
stanovení aspergilového antigenu – galaktomannanu (GM) v séru a zejména v bronchoalveolární 
laváži (BAL), kde má u neinvazivních forem zásadní výpovědní hodnotu. U invazivních forem 
(s neutropenií) hladina GM obvykle odráží masivnost infekční nálože. U ostatních forem se v dg 
využívá stanovení protilátek. Diagnostice je věnováno vlastní sdělení. 

 
Chronická plicní aspergilóza (CPA) (Tab. 2) vzniká nejčastěji saprofytickou kolonizací preformovaných 
dutin - představitelem je aspergilom- dýchacích cest a/nebo lokální invazí Aspergillus spp.. Mezi 
jednotkami může být v čase plynulý přechod, prostý aspergilom může přecházet do chronické 
kavitující plicní aspergilózy (CCPA), která může vyústit až v chronickou fibrotizující plicní aspergilózu 
(CFPA), pokud není léčena a u imunokompromitovaných může nemoc přejít až do subakutní invazivní 
plicní aspergilózy (SAIA) s progredujícími rozpadovými dutinami. Zvláštní entitou je aspergilový nodul 
[1, 2]. 
 
 



- 49 - 

Tabulka 2. Dělení Chronické plicní aspergilózy  
 

Typ CPA 
Morfologická a radiologická 
charakteristika 

Laboratorní nálezy Hostitel a projevy 

Aspergilom 

solitární kavita s mycetomem, nález 
v čase bez zjevné progrese 

průkaz aspergila  
v cílených odběrech  
a protilátek v séru 

imunokompetentní; bez 
projevů, nebo hemoptýza 

CCPA 
solitární nebo vícečetné kavity 
s mycetomy či nepravidelným 
obsahem, nález v čase progreduje 

průkaz aspergila  
v cílených odběrech  
a protilátek v séru 

imunokompetentní, nebo 
mírná porucha imunity, 
příznaky lokální i systémové 

CFPA 

destruktivní fibrotizující proces 
alespoň ve dvou plicních lalocích 
jako komplikace CCPA 

průkaz aspergila  
v cílených odběrech  
a protilátek v séru 

imunokompetentní, nebo 
mírná porucha imunity, 
příznaky lokální i 
systémové, porucha plic. 
funkcí 

Aspergilový 
nodul nekavitující solitární nebo 

mnohočetné noduly, kavitující či 
nekavitující, bez známek tkáňové 
invaze 

průkaz aspergila  
v cílených odběrech  
a protilátek v séru 

imunokompetentní, 
obvykle bez projevů 

SAIA 
invazivní aspergilóza 
charakterizovaná noduly, často 
s kavitami, infiltráty se sklonem 
k tvorbě abscesů 

bioptický průkaz invaze 
aspergilů, GM v séru  
a v BALTe 

imunokompromitovaní 
pacienti, příznaky lokální i 
systémové 

 

BALTe: tekutina získaná bronchoalveolární laváží; CPA: chronická plicní aspergilóza; CCPA: chronická kavitující 
plicní aspergilóza; CFPA: chronická fibrotizující plicní aspergilóza; SAIA: subakutní invazivní aspergilóza; GM: 
galaktomannan; 

 
 
Prostý aspergilom a aspergilový nodul jsou klinicky němé, často jde o náhodné zjištění, v případě 
lokálního růstu může dojít k hemoptýze. U CCPA, CPFA a SAIA se mohou objevit systémové příznaky 
(hubnutí, subfebrilie), z plicních příznaků dominuje kašel, dušnost, někdy hemoptýza. Radiologický 
nález aspergilomu je typický, s obrazem rolničky, u CCPA vídáme mnohočetné dutinky, u CFPA je 
dominující lokalizovaná fibróza, někdy s kavitacemi, v rtg nálezu SAIA jsou konsolidace a následně 
kavitace [1, 8]. 
 
Terapeuticky (Tab. 3) se uplatňují zejména triazoly, v 1. linii je vorikonazol, ve 2 linii lipidové formy 
amfotericinu B (ABLC), echinokandiny, posakonazol. Chirurgický výkon je u neutropenických 
imunokompromitovaných pacientů indikován velmi vzácně.  
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Tabulka 3. Léčba jednotlivých typů chronické plicní aspergilózy  
 

Dg, klinický průběh  Léčba Poznámka 

Aspergilom 

asymptomatický 
průběh 

observace snaha o úpravu imunity 

hemoptýza embolizace bronchiální arterie pokud nelze chirurgický výkon 

perzistující hemoptýza plicní resekce zvážit kardiopulmonální rezervu 

CCPA, CFPA 

závažná, 
symptomatická nemoc 

vorikonazol i.v 1. den 6 mg/kg 2x denně 
dále 4 mg/kg 2x denně 

L-AmB 3-5 mg/kg/den 

 snaha o úpravu imunity 

mírná až středně těžká 
nemoc 

vorikonazol p.o.  200 mg 2x denně  

itrakonazol p.o.  2-3 x 200 mg/denně  

posakonazol p.o.  400 mg 2x denně p.o. roztok  

 300 mg/1 x denně p.o. tbl.  

 snaha o úpravu imunity 

neregredující nemoc plicní resekce (pod clonou 
antimykotik) 

zvážit kardiopulmonální rezervu 

SAIA 

 vorikonazol i.v. 1. den 6 mg/kg 2x denně 
dále 4 mg/kg 2x denně 

 vorikonazol p.o. 200 mg 2x denně  

 itrakonazol p.o.  400-600 mg/denně 

 L-AmB  3-5 mg/kg/den 

  snaha o úpravu imunity 

Aspergilový nodul   

 plicní resekce (pod clonou 
antimykotik) 

prakticky vždy indikována pro diagnózu 

 

BALTe: tekutina získaná bronchoalveolární laváží; CPA: chronická plicní aspergilóza; CCPA: chronická kavitující 
plicní aspergilóza; CFPA: chronická fibrotizující plicní aspergilóza; SAIA: subakutní invazivní aspergilóza; L-AmB: 
liposomální amfotericin B 

 
 
Invazivní plicní aspergilóza (IPA) se objevuje především u nemocných s granulocytopenií, infekce je 
charakterizovaná angioinvazivitou s hemorhagickým infarktem postižené (plicní) tkáně. Klinické 
projevy nejsou specifické, nejčastější je horečka (dlouhodobá), kašel, dušnost, méně časté bolesti na 
hrudi, pleurální bolest, hemoptýza [9], další příznaky mohou vyplývat z postižení paranasálních dutin, 
CNS a dalších orgánů. Mezi hlavní rizikové faktory patří dlouhodobá ( ≥ 14 dní) absolutní 
granulocytopenie (≤ 0,5 x 109/l) a dlouhodobá léčba kortikoidy [10], další rizika pak vyplývají ze 
základní choroby a léčebního režimu (hematologické malignity, transplantace solidních orgánů)  
 
Diagnóza je obvykle nepřímá, založená na stanovení aspergilového antigenu galaktomannanu (GM) 
ze vzorku séra [11], ev. z bronchoalveolární tekutiny [12, 13] a na nálezu HRCT [14]. CT vyšetření 
svědčící pro IPA má podle EORTC kritérií [10] definovaná morfologická kritéria -nodulární nález s 
„halo sign“ je časným projevem plicní infekce, air-crescent sign pozdějším a kavitace jsou již pozdním 
projevem infekce. Lékem volby je vorikonazol [15] (Tab. 4), závažný klinický stav často nesnese 
odklad léčby, proto je terapie zahájena ještě před úplným potvrzením diagnózy, empiricky. 
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Tabulka 4: Antimykotika v léčbě invazivní plicní aspergilózy 
 

Syndrom Léčba Dávkování Poznámky 
 

 
Invazivní 
plicní 
aspergilóza 
 

 
léčba 1. linie 
 

vorikonazol i. v.  
 

1. den 6 mg/kg 2x denně 
dále 4 mg/kg 2x denně 

fungicidní efekt 
délka léčby podle klinické a 
radiologické odpovědi;  
zvážit monitorovat hladiny 

vorikonazol p.o.  200 mg 2-3x denně výměna i.v. formy při zlepšení 
stavu, nejdříve za 48 hodin 

amfotericin na 
tukovém nosiči i.v.  

L-AmB: 3mg/kg /den 
ABLC: 5 mg/kg/den* 

alternativní léčba 1. linie 
 

léčba 2. linie, záchranná  
 

posakonazol p.o. 
 

orální suspenze.  
400 mg 2x/denně ev. 200 mg/ 
4x denně 

nově dostupné: enterosolventní 
tablety 300 mg /1x denně 

kaspofungin i.v.  1. den 70 mg, dále 50 (70) 
mg/den 

alternativa 1. linie 
záchranná léčba;  

micafungin i.v. 100 mg/den  záchranná léčba  
 

anidulafungin i.v. 1. den 200 mg.,  
dále 100 mg/den 

v monoterapii nejsou údaje;  
v kombinaci není standardem 

itrakonazol p.o. 400-600 mg/den  alternativní léčba, výměna i.v. léčby 
po zlepšení stavu 

profylaxe *   

posakonazol orální suspenze:  
200 mg 3x denně 

vyšší resorpce s tučným jídlem  

enterosolventní tablety: 
300 mg 1x denně 

dobrá resorpce bez ohledu na 
potravu, či antacida 

vorikonazol p.o.  200 mg 2 x denně lepší resorpce nalačno 
 

L-AmB: (AmBisome); ABLC: amfotericin B lipidový komplex (Abelcet); *SPC ABLC nemá indikace léčby 1. linie; * 
přehled není vyčerpávající, je uveden jinde: [16, 17]. 

 
 
Chirurgická léčba je indikována jen při hemoptýze z izolovaného rozpadového plicního ložiska, nebo 
pokud je ložisko v úzkém kontaktu s velkou cévou nebo perikardem [14].  
 
 
Závěr 
Problematika aspergilové infekce je velmi široká, rozdílná jak z hlediska spektra pacientů, tak 
klinických projevů. Základem úspěchu je erudovaný lékař s klinickou úvahou vedoucí k podezření na 
aspergilové onemocnění. A pak může ocenit pokrok v diagnostických i léčebných možnostech, které 
využije ke zvládnutí tohoto závažného syndromu. 
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ASPERGILOVÉ SYNDROMY – LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA 
 
Mallátová N. 
 

Pracoviště parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře, Nemocnice Č. Budějovice, a. s. 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Mykologické vyšetření vzorků z dýchacích cest je zásadní v diagnostice aspergilózy. Za optimální 
považujeme materiál z dolních dýchacích cest získaný invazivními metodami, nejlépe tkáň nebo 
bronchoalveolární tekutinu. Vzorky odebíráme za přísně aseptických podmínek do sterilních 
kontejnerů. Dbáme na rychlý transport do laboratoře, do dvou hodin můžeme vzorky ponechat při 
pokojové teplotě, předpokládáme-li delší dobu transportu, zajistíme chladničkovou teplotu (4-8 °C)  
a tkáň zakápneme sterilním fyziologickým roztokem proti vyschnutí. K zábraně environmentální 
kontaminace by vzorky měly být zpracovávány v biohazardních boxech. 

 
Mykologické vyšetřovací metody můžeme rozdělit na konvenční (mikroskopie, kultivace) a metody 
detekující biologické markery (průkaz houbových antigenů, PCR) v klinických vzorcích. Průkaz 
protilátek proti houbovým antigenům má význam u nonneutropenických pacientů s chronickým 
průběhem onemocnění. 

 
Mikroskopicky lze vyšetřovat nativní vzorky s přidáním 20 % KOH, dále preparáty barvené běžnými 
postupy (Gram, Giemsa, Gram-Weigert…) nebo s pomocí fluorescenčního mikroskopu. Aspergillus má 
septované hyfy 3- m široké, větvící se do tvaru písmene V (dichotomické větvení, úhel pod 45). 
Metoda je rychlá, levná, nevýhodou je nízká senzitivita. 

 
Kultivační vyšetření má v případě pozitivního nálezu vysokou specificitu, avšak nízkou senzitivitu. 
Vzorky kultivujeme na Sabouraudově agaru při teplotě 35-37 °C. Aspergillus naroste za 2-7 dní, pokud 
je pacient léčen antimykotiky i později. K identifikaci houby využíváme specifické znaky 
mikromorfologické (konidiofor, fialidy, mikrokonidie) a makromorfologické (barva kolonií, charakter  
a rychlost růstu), které získáme přeočkováním izolátů na média s vyšším obsahem živin. Identifikace 
do druhu pomocí charakteristických růstových a mikroskopických znaků není přesná. Jednoznačnou 
identifikaci poskytnou molekulárně genetické metody. Novinkou je metoda hmotnostní 
spektrometrie MALDI-TOF (matrix assisted laser desorption/ionization – time of flight), která může 
detekovat druhy, jejichž hmotnostní spektra jsou vložena do databáze přístroje. Další z výhod 
klasického mykologického vyšetření je možnost stanovit citlivost izolovaného agens k antimykotikům. 
V současné době máme k dispozici standardizované postupy CLSI (Clinical Laboratory Standards 
Institute) a EUCAST (European Committee for Antimicrobial Susceptibility Testing) i komerčně 
vyráběné testy (Etest , Sensititre YeastOne) umožňující stanovit kvantitativní citlivost (minimální 
inhibiční koncentraci) ke všem běžně používaným systémovým antimykotikům (1,2,3,4). 

 
Galactomannan (GM) - termostabilní lipopolysacharid buněčné stěny hub - je nejvýznamnějším 
z biologických markerů detekovatelných při invazivních formách aspergilózy. GM je uvolňován do 
okolí během růstu houby. Kromě aspergilů je přítomen i ve stěně dalších hub jako např. Penicillium, 
Fusarium nebo Alternaria. Množství uvolněného GM je závislé na velikosti mykotické nálože a na 
imunitním stavu hostitele (5). 
 

Pro detekci GM je celosvětově používaná komerční sendvičová ELISA (Platelia Aspergillus, BioRad, 
Francie), která využívá k detekci krysí monoklonální protilátku MAb EB-A2 identifikující 
galaktofuranozylové řetězce molekuly GM. Detekční limit je 1ng /ml. Výsledek je udáván jako index 
pozitivity (IP), což je poměr mezi optickou denzitou naměřenou ve vyšetřovaném a kontrolním séru. 
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Jako pozitivní je uznáván vzorek s IP ≥ 0,5. ECIL 3 (Europen Conference for Infection in Leukemia) 
doporučuje hodnotit jako pozitivní vzorek s IP > 0,7 nebo 2 za sebou jdoucí vzorky s IP > 0,5 (6). 
EORTC kritéria jsou méně striktní, postačuje 1 vzorek s IP > 0,5(7). U pacientů s akutní leukemií je GM 
časný marker infekce, předchází pozitivní klinické i radiologické známky (8). ECIL proto doporučuje 
monitoring GM 2x týdně u pacientů ve vysokém riziku aspergilózy. Detekce GM v séru má nejvyšší 
diagnostický přínos u neutropenických pacientů s hematologickými malignitami. Pfeiffer et al. udávají 
v metaanalýze zahrnující 27 studií z let 1999-2005 specificitu 89 % a senzitivitu 71% (9). GM může být 
využit i k monitoringu léčby. Falešná pozitivita je nejčastěji nalézána při podávání β-laktamových 
antibiotik a při podání roztoku PlasmaLyte, který také obsahuje zbytky průmyslového GM. Pro získání 
správného výsledku je třeba vyloučit PlasmaLyte z podávání minimálně 24 hodin. Méně častou 
příčinou falešné pozitivity může být přítomnost některých jiných hub nebo i bakterií ve střevě, či 
přítomnost fragmentů galaktofuranu v potravinách, zvláště u pacientů s poškozením intestinální 
slizniční bariery. Příčinou falešné negativity je nejčastěji antimykotická léčba (6). 
 

Protože plíce jsou nejčastěji zasaženy aspergilózou, získala významné postavení detekce GM v BAL. 
Maertense at al.doporučili jako optimální hraniční hodnotu IP při detekci GM z BAT IP > 1.0, kdy 
senzitivita byla 91,3 %, specificita 87,7 %, NPV 96 %, PPV 76,3 % v souboru prokázaných  
a pravděpodobných IPA (10). 
 

GM v BAL má vysokou senzitivitu i specificitu také u pacientů s nehamotologickým onemocněním 
(solidní orgánové transplantace, chronická obstrukční choroba plicní, pacienti na ICU). Senzitivita 
testu souvisí s antigenní náloží v místě detekce. Rozvoj houbové infekce a její invazivita probíhá  
v závislosti na stupni obranyschopnosti hostitele. U pacientů s vysokým stupněm imunosuprese 
houba invaduje během růstu okolní tkáně včetně cévního systému a uvolňuje GM, který je pak 
detekovatelný jak v místě ložiska infekce (BAL), tak v séru. U pacientů s méně výraznou imunosupresí 
indukovanou např. dlouhodobou kortikoterapií je tendence k angioinvazivitě výrazně nižší, růst 
houby je pomalejší a GM nebývá u těchto pacientů detekován v séru, ale pouze v materiálu 
z dýchacích cest. Detekce z BAL má tedy vyšší senzitivitu i specificitu než detekce ze séra. Guo et al. 
udávají ve své metalaýze z roku 2010 senzitivitu pro IA z BAL 86 % a specificitu 89 % při cut off  
0,5 85% a 94 % při cut of 1,0 (11). Výskyt falešné pozitivity je tedy možné částečně korigovat 
zvýšením hodnoty indexu pozitivity. Detekce GM ze séra a BAL je dnes metodou, na které je 
postavena tzv. pravděpodobná diagnóza invazivní aspergilózy a svoji pozici si získala i u diagnostiky 
chronických forem. Vždy je ale třeba hodnotit výsledek v souvislosti s dalšími laboratorními výsledky, 
klinickým nálezem a výsledky zobrazovacích metod. 

 
Beta-D- glukan (BDG) je polysacharid buněčné stěny mnoha druhů mikromycet a je uvolňován do 
okolí v počátečních fázích růstu houby. Detekován však může být jen u některých z nich (Candida sp., 
Trichosporon sp., Aspergillus sp., Fusarium sp., Acremonium sp., Pneumocystis jirovecii a další),  
u jiných je obsažen v prakticky nedetekovatelném množství (Mucorales, Cryptococcus sp.). Proto 
hovoříme o tzv. panfungálním antigen a jeho přítomnost v séru pacientů signalizuje blíže neurčenou 
mykotickou infekci. 
 

V ČR je k dispozici souprava Fungitell (Associates of Cape Cod, USA), detekční limit je 60-80 pg/ml. 
Senzitivita a specificita testu je 64-100 % a 45-92 % v závislosti na typu vyšetřované populace  
a designu studie. V diagnostice aspergilózy může být metoda přínosem pro relativně vysokou 
negativní prediktivní hodnotu (73-100 %) (6). Falešně pozitivní reakce jsou popsány při kontaktu se 
zdravotnickými prostředky obsahujícími D glukany nebo celulózu, což je třeba gáza nebo celulózová 
membrána při hemodialýze, dále při podání některých antibiotik a krevních derivátů nebo při 
bakteriémii (6). Nespecifita reakce a relativně nízká pozitivní prediktivní hodnota jsou limitující 
faktory testu. Detekce BDG v BAL není standardizována, ojedinělé práce ukazují na srovnatelnou 
senzitivitu s GM při detekci IA, avšak na výrazně nižší specificitu (71 % a 67 %) (12). 
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Lateral flow device je detekční test založený na principu imunochromatografie. Test využívá 
monoklonální myší protilátku (MAb JF5), která váže epitopy extracelulárního glykoproteinu 
uvolňujícího se z buněčné stěny aspergilů během jejich růstu. Vzniklý komplex je detekován na 
nitrocelulózové membráně pomocí koloidních partikulí zlata. Komplex antigen – protilátka – zlato je 
viditelný v případě pozitivního nálezu jako proužek různé intenzity do 10 až 15 minut po inokulaci 
vyšetřované tekutiny (13). Výhodou testu je nenáročná příprava vzorku. Meta-analýza z roku 2015 
prokázala senzitivitu a specificita v BAL 86 % a 93 %, v séru 68 % a 87 %, nejvyšší u pacientů  
s hematologickými malignitami, nižší u pacientů s onemocněním plic (14). Rozšíření metody limitují 
technické potíže spojené s její výrobou. 

 
Fungální PCR umožňuje cílené detekce a identifikace konkrétního rodu/druhu nebo celého spektra 
kvasinek a plísní (panfungální metody) (15). Úskalím je riziko falešně negativních výsledků v důsledku 
nízké účinnosti izolace fungální DNA z klinických vzorků nebo falešně pozitivních výsledků, zejména 
při vyšetřování nesterilních klinických vzorků (sputum, BAL), kde je nutné zvažovat možnou kolonizaci 
sliznic nebo kontaminaci z vnějšího prostředí. Senzitivita a specificita detekce z BAL je srovnatelná 
s detekcí GM (GM – senzitivita 82 %, specificita 97 %; PCR – senzitivita 86 %, specificita 96 %) (16). Při 
detekci aspergilové DNA z krve nebo jejích frakcí (plasma, sérum) udává metaanalýza senzitivitu 88 % 
a specificitu 75 % při jednom pozitivní PCR výsledku a 75 % a 87 % při konsekutivní pozitivitě (17). Pro 
interpretaci PCR detekce aspergilové DNA ze vzorků pacientů s chronickou pulmonární aspergilózou  
a alergickou bronchopulmonární aspergilózou nejsou data k dispozici. 

 
Detekce specifických anti-Aspergillus protilátek má význam hlavně u chronických forem aspergilózy. 
K dispozici jsou imonoenzymatické, imunochromatografické, fluorescenční, komplementfixační  
i hemaglutinační metody. Znovuobjevení protilátek u pacientů s hematologickými malignitami je 
považováno za prognosticky příznivý znak. Naopak přítomnost protilátek u HSCT příjemců může 
signalizovat rozvoj IA v posttransplantační fázi (18). Své místo mezi mykologickými vyšetřovacími 
metodami má detekce specifických protilátek třídy IgG stanovovaných většinou precipitační reakcí u 
pacientů s chronickou aspergilózou, při suspektním nálezu ze zobrazovacích metod a klinických 
známkách chronické plicní infekce (19). 
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ASPERGILÓZA NA JIP 
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Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Epidemiologie 
Incidence invazivní aspergilózy na ICU je udávaná od 0,3 do 6,9%, ale s vysokou mortalitou 
(Messerman, 2004). Určující je základní diagnóza pacienta a jeho imunitní stav. Invazivní aspergilóza 
(IA) je popisována u HIV pacientů a pacientů s hematologickými malignitami v prevalenci 0.4%,  
u pacientů po transplantaci orgánů od 0.1 do 2.4%, 5% u autologní SCT , 5-10% u allogení SCT. 
Celková mortalita IA je kolem 17%, u aspergilové pneumonie až 25%, mortalita IA u hemato-
onkologických pacientů je 49%, u transplantací kostní dřeně 80%, u transplantací jater 90% 
(Matthaiou, 2015). 
 
U pacinetů v intenzivní péči je celkově vyšší mortalita na IA - udávaná 71.5%, a je vyšší u non-
neutropenických pacientů - až 89%, než u neutropenických (Cornillet 2006). Mortalita pacinetů na 
ICU s prokázanou nebo pravděpodobnou (proven / probable) IA je větší u non-neutropenických 
pacientů hlavně z důvodů méně typických symptomů, komplikované a nesnadné diagnózy a z toho 
plynoucí sub-optimálního managementu a opožděné nasazení terapie (Dimopolulos, 2012). 
 
Identifikace rizikového pacienta: 
Mezi rizikové pacientky patří všichni pacienti s neutropenií, kdy záleží nejenom na délce (>7-10 dní) 
ale i stupni neutropenie (<500). Mezi další rizika patří předchozí léčba antibiotiky, AIDS/HIV, infekce 
H1N1, CHOPN (kolonizace, opakované hospitalizace, opak. ATB, inhalační kortikoidy), cirhóza Child C, 
chronické granulomatózní onemocnění ledvin a akutní selhání ledvin (Meersseman 2007, Matthaiou 
2015). Dále pacienti s terapií steroidy, ať již podávané jako anti-inflamatorní terapie nebo jako 
imunosupresivní léčba po transplantacích. Dávka steroidů je udávaná v rozmezí 5 mg prednisnu 
(nebo ekvivalent) denně po dobu nejméně 7 dnů v posledních 3 týdnů před přijetím nebo v průběhu 
pobytu na JIP (Meersseman 2008) až po 20mg prednisonu denně ( Blot 2012). Všichni pacienti 
užívající imunosupresní léčbu (takrolimus, sirolimus, cyklosporin, metotrexát, cyklofosfamid) 
(Meersseman 2008) a nově též pacienti podstupující biologickou terapii imunomodulačními léky, a to 
hlavně TNF-inhibitory, jsou také vystaveni zvýšenému riziku invazivní aspergilózy (Matthaiou, 2015). 
 
Ve snaze o lepší identifikaci rizikových non-neutropenických pacientů na ICU definoval Blot  
a kolegové ve studii AspICU kromě zavedených EORCT kategorií prokázané / pravděpodobné a možné 
IA (proven/probable/possible) nově rozdělení na kategorie prokázanou (identické s EORCT kritérii), 
domnělou (putative) IA a pouhou kolonizaci (Blot, 2012). Domnělá invazivní plicní aspergilóza musí 
splňovat všechna čtyři kritéria: 

1. Aspergillus-pozitivní mikrobiologický nález z dolních cest dýchacích (= vstupní kritérium) 

2. Jeden z následujících příznaků: 

 Horečka refrakterní, přes nejméně 3 dny adekvátní ATB terapie 

 Recidiva horečky, po době nejméně 48 hodin od poklesu horečky při ATB terapii  

 Pleuritická bolest na hrudi 

 Pleurální třecí šelest 

 Dušnost 

 Hemoptysa 

 Progrese respirační nedostatečnosti navzdory vhodné ATB léčby a ventilační podpory 
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3. Abnormální nález na RTG S+P nebo CT vyšetření plic 

4. Buď 4a nebo 4b 

4a. Rizikové faktory (jedna z těchto podmínek) 

 Neutropenie (absolutní počet neutrofilů <500 / mm3), před nebo v době pobytu na JIP 

 Recentní cytotoxická terapie pro hematologický nebo onkologická nádorový proces 

 Léčba glukokortikoidy (ekvivalent prednisonu > 20 mg /d) 

 Vrozená nebo získaná imunitní nedostatečnost 

4b. Semikvantitativní Aspergillus-pozitivní kultivace z BALu, bez pozitivního bakteriálního nálezu,  
 s cytologickým průkazem větvených hyf.  
 
Pokud není splněno více než jedno z kritérií, hovoříme o kolonizaci aspergily. 
 
Nejčastějšími nálezy spojenými s následnou histologicky prokázanou IA byly: terapie glukokortikoidy 
72,2%, progrese respirační insuficience 70,8%, nespecifické infiltráty a konsolidace 68,1% a recidivující 
horečka 55,6%. 
Podle kritérií EORTC / MSG bylo v celkovém počtu 524 pacientů 79 pacientů označeno jako 
s prokázanou IA (15.1%), 32 pacientů mělo pravděpodobnou aspergilózou (6,1%) 
a 413 pacienti nebyli zařaditelní (78,8%). Algoritmus AspICU studie vyhodnotil 199 pacientů jako 
domnělou aspergilózou (38,0%) a 246 jako kolonizaci (46,9%). Celkově měl algoritmus specifitu 61%  
a senzitivitu 92%, PPV 61% a NPV 92% (Blot 2012). 
 
 
Galaktomanan v BALu 
Pro diagnostiku aktivní IA je zásadní odběr galaktomanu z BALu, jak již bylo řečeno u non-
neutropenických pacinetů je GM v séru rychle eliminován a jeho senzitivita a specificita je nízká. Pro 
non-neutropenické / ne-hematologické pacienty na ICU je hraniční hodnota GM v BALu v různých 
pracích udávaná od 0,5 (Meersseman 2008) až po 0,8 (D'Haese 2012). Při hodnotě 0,5 byla sensitivita 
88% a specificita 87%, oproti sensitivitě 42% v séru (Meersseman 2008). Pokud byla použita hranice 
GM z BALu > 0,8 byla prokázaná/ pravděpodobná IA diagnostikována se senzitivitou 86,4%  
a specificitou 90,7%, při PPV 81% a NPV 93,6% (D'Haese 2012). 
 
 
Terapie 
Pokud u pacienta se zvýšeným rizikem přetrvávají známky bronchopneumonie přes širokospektré 
ATB a jsou negativní bakteriální mikrobiologické nálezy, měli bychom vždy pomýšlet na IA, pokud 
splňuje kritéria pro domnělou (putative) IA měli bychom zahájit terapii (Blot 2012). Klasické CT obrazy 
u non-neutropenických nenacházíme, typické „halo sign“ a „air crescent sign“, které mají 80% 
senzitivitu a specificitu 60-98% u neutropenických mají senzitivitu jen 5-24% u non-neutropenických 
pacientů (Bassetti, 2014) 
Problematická je i častá kolonizace a rozlišení mezi aktivním onemocněním a kolonizací je nesnadné  
a ani negativní kultivace nevylučují aktivní infekci. Pro rozhodování o zahájení terapie je určující právě 
pozitivita GM v BALu (Blot 2013) 
 
Terapie IA na ICU se řídí standardními doporučeními, tj. lékem volby je vorikonazol, event. 
alternativou liposomální amphotericin B. U pacientů v sepsi, s modifikovaným distribučním objemem 
a polypragmazií je důležité sledovat sérovou hladinu vorikonazolu, kdy cílové hodnoty pro IA by měli 
být 2-4mg/l, nad 5,5mg/l jsou již toxické. Vorikonazol má dobrou bioavailibita 85-90%, při p.o. / 
enterálním podání není absorbce ovlivněna gastrickým pH ani současným podáním jiných preparátů, 
ale u pacientů v intenzivní péči u kterých je velmi pravděpodobná dysfunkce GIT by měla být terapie 
vždy zahájena i.v. podáním (Bassetti, CC, 2014), při funkčnosti GITu je následně možné přejít na 
enterálně podávanou terapii s monitorací hladin. Protože je vorikonazol eliminován játry 
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(metabolismus via CYP2C19 P450) a jen 2-5% přes ledviny, měla by se u jaterní dysfunkce (Child-Pugh 
A/B) loading dose dodržovat standardní, ale následná udržovací dávka by měla být jen 50% a je nutné 
monitorováni potencionální jaterní toxicity. Monitorace jaterních funkcí a klinického účinku je nutné 
při souběžném podávání s léky metabolizovanými přes cytochrom P450 (opiáty, deriváty 
sulfonylurey, cyklosporin, omeprazol). Použití CRRT neovlivňuje dávkování, eliminace je cca 4-20%, 
(Radej, 2011). Hypoalbuminémi zvyšuje volnou frakci, umožní lepší průnik např. do CNS, ale zvyšuje 
možnou toxicitu (Vansraelen, 2014). Nutností je monitorace QTc intervalu, protože může dojít  
k arytmiím, jak ve smyslu tachykardií tak bradykardií (Alkan 2004, Perbet 2013). 
 
Udávaná délka léčby a možnost vysazení terapie se v literatuře liší, záleží na imunitním stavu 
pacienta: u imunokompetentních pacientů by měla trvat minimálně 6 až 12 týdnů, u imunosupri-
movaných pacientů by léčba měla být podávána tak dlouho, dokud má pacient sníženou imunitu  
a dokud nevymizí radiologické symptomy a klinické příznaky (Matthaiou 2015). Terapie by měla 
určitě pokračovat během období neutropenie a dokud nedojde ke klinickému zlepšení, a to až po 
dobu 12 týdnů (Mousset, 2014). Všeobecně až do odeznění klinických příznaků a stabilizaci pacienta 
a vymizení radiologických nálezů (Limper, 2011). 
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ALERGICKÉ FORMY ASPERGILÓZY 
 
Kolek V. 
 

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, LF UP a FN Olomouc 

___________________________________________________________________________ 

 
Houby rodu aspergilus jsou ubikviterní saprofytické mikroorganismy, které se vyskytují ve vodě, 
v půdě, v hnijící vegetaci a v některých potravinách a koření (káva, čaj, pepř). Nejčastější vyvolavatelé 
nemocí u člověka jsou Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergilus flavus, Aspergillus terreus, 
méně často pak Aspergillus clavulatus, Aspergillus glaucus, Aspergillus nidulans, Aspergillus oryzae. 
Houba má alergizující vlastnosti a její přítomnost v respirančím traktu vyvolává několik typů 
alergických reakcí. Hypersenzitivní stavy související s kolonizací dýchacích cest houbou jsou alergická 
bronchopulmonální aspergilóza (ABPA), exogenní alergická alveolitida a alergické astma.  
 
ABPA je komplexní, geneticky podmíněná reakce na významnou přítomnost plísně rodu Aspergillus spp. 
v dýchacích cestách. Dochází k aktivaci permanentní alergické zánětlivé reakce ve stěně průdušek  
a zvyšuje se hustota bronchiálního sekretu. Stav se projevuje zhoršením respiračních příznaků 
základního onemocnění s rozvojem plicních infiltrátů. ABPA nejčastěji vzniká u asthma bronchiale nebo 
cystické fibrózy, bývají přítomné proximální cylindrické bronchiektazie. Při hyperergické reakci dochází  
k produkci IgE, IgG a IgA specifických protilátek i k aktivaci CD4+Th2 lymfocytů. Aspergilus bývá 
přítomen v respiračních sekretech (kultivace sputa, BAL, pozitivita mykologické serologie). Diagnóza se 
opírá o kombinaci následujících parametrů u nemocných s astmatem, první dva jsou nepodkročitelné: 
 

1) zvýšení celkového IgE obvykle nad 1000 ng/ml (někdy uvedeno 500 ng/ml) 
2) specifické IgE a /nebo pozitivní kožní test okamžité kožní přecitlivělosti proti aspergilům 
3) pozitivita specifického IgG proti aspergilům 
4) eozinofilie v periferní krvi (1000 buněk/µl) 
5) centrální bronchiektazie na HRCT hrudníku 
6) oboustranné plicní infiltráty 

 
Základní léčba ABPA spočívá v podávání systémových kortikosteroidů a antimykotik (itrakonazol, 
vorikonazol, posakonazol). 
 
EAA je hypersenzitivní reakce alveolů po opakované inhalaci antigenů hub. Vzniká nejčastěji  
u zemědělců pracujících s plesnivým senem či obilím, u kopáčů studní, při práci s kompostem, ale  
i v domácím vlhkém prostředí. Existují formy akutní, subakutní a chronická. Projevuje se kašlem, 
dušnosti a progresivním zhoršením plicních funkcí. Diagnostika se opírá o rtg a HRCT nález svědčící 
pro intersticiální postižení. Při biopsii plic granulomy s aspergilovými hyfy. V bronchoalveolární 
tekutině lze vykultivovat Aspergillus sp., cytologicky je přítomna lymfocytární alveolitida s převahou 
CD8+ T lymfocytů. Vyšetřují se seroprecipitační protilátky pro houbám. Léčba spočívá v podávání 
systémových kortikoidů. 
 
Bronchiální astma se může zhoršovat ve styku s antigeny aspergilů na získané alergické reakce. Jsou  
i práce ukazující vlastní specifickou poruchu vrozené imunity. Postižní může mít i profesionální 
charakter. 
 
Alergické aspergilózy jsou komplexní onemocnění, jejichž diagnostika je poměrně náročná. Léčba je 
dlouhodobá a je provázena recidivami. Spočívá v útlumu alergické reakce a eliminaci přemnožených 
hub v respiračním traktu. Optimálním požadavkem úspěšné léčby je úplná eliminace inhalovaných 
antigenů houby, což je v praxi velmi těžko realizovatelné. 
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NOVÁ DEFINICE SEPSE A NOVINKY V JEJÍ PATOGENEZI 
 
Holub M. 
 

Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Praha 

___________________________________________________________________________ 

 
Sepse představuje nejdůležitější příčinu úmrtí na infekci. V jejím rozvoji hraje vedle mikrobiálních 
agens podstatnou roli imunitní odpověď hostitele. Nicméně, výzkum v posledních desetiletích 
prokázal složitost dějů, které se odehrávají v těle septického nemocného. Dosud užívaná 
konsenzuální definice sepse z roku 1992, jejímž autorem byl Roger Bone (tzv. Sepsis-1) a která kladla 
důraz na její mikrobiální původ a imunitní odpověď hostitele, se postupem času ukázala jako přežitá. 
Z tohoto důvodu byla legitimní snaha definici vylepšit, případně vytvořit definici novou. V roce 2003 
tak byla přijata nová definice (tzv. Sepsis-2), která přidala k původní definici důležité klinické, 
metabolické i zánětlivé ukazatele, nicméně ani tato úprava nebyla dostatečná. Proto v roce 2014 dvě 
velké odborné společnosti – Society of Critical Care a European Society of Intensive Care Medicine - 
pověřily své experty (intenzivity a infektology), aby vytvořili definici novou. V roce 2015 došlo ke 
shodě těchto odborníků a byla vytvořena nová definice sepse nazvaná Sepsis-3. Sepse je tak nově 
definována jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí na 
infekci. Nové definice se dočkal i septický šok, který je nově charakterizován jako sepse  
s cirkulačními, buněčnými a metabolickými abnormalitami, které jsou natolik závažné, že zvyšují 
smrtnost. Jde o velkou změnu, jejíž důsledky se projeví v epidemiologických datech, organizaci péče  
a posléze i v kódování pro zdravotní pojišťovny. 
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METABOLICKÉ ASPEKTY SEPSE 
 

Beneš J. 
 

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Tradiční koncept představuje sepsi jako onemocnění, při němž infekční podnět vyvolává masivní 
sekreci prozánětlivých cytokinů. Tyto cytokiny přímo i nepřímo způsobí aktivaci cévního endotelu, 
vazodilataci a zvýšení permeability kapilárního řečiště. Důsledkem těchto dějů je únik tekutin do 
intersticia, hypotenze a sklon k diseminované intravazální koagulopatii (DIC). 
 

To vše je pravda, ale septické onemocnění má i metabolické aspekty, které stále ještě nejsou 
dostatečně prozkoumány, a píše se o nich jen málo. Při sepsi se zásadním způsobem mění utilizace 
živin v organismu: ve většině buněk je zablokována glykolýza a rovněž využití mastných kyselin. 
Organismus tedy nemůže efektivně využít svůj hlavní rezervoár energie, kterým je tuková tkáň, a je 
nucen spotřebovávat vlastní bílkoviny, respektive aminokyseliny. Tento děj, probíhá-li masivně, se 
výstižně označuje jako septický autokanibalismus.   
 

Zdá se, že příčinou tohoto stavu je výpadek funkce mitochondrií, které jsou hlavními producenty ATP 
a jejich význam se proto přirovnává k buněčným elektrárnám. Na rozvoji mitochondriální dysfunkce 
se mohou podílet i některá antibiotika (chloramfenikol, tetracykliny), celý děj je však mnohem 
univerzálnější a může být vysvětlen jen naprogramovaným přeladěním základních metabolických 
drah. Je pravděpodobné, že jde o vývojově starou adaptaci sloužící k boji organismu s bakteriální 
infekcí, která působí podobně jako změna metabolismu železa. Společným cílem všech těchto 
procesů je zablokování dýchacího řetězce aerobně rostoucích bakterií. K postižení mitochondrií 
dochází proto, že mitochondrie jsou potomky dávných alfa-proteobakterií, a tudíž i ony jsou zasaženy 
nespecifickou metabolickou obrannou reakcí.  
 
 
Literatura 
Nick Lane: Síla, sexualita, sebevražda. Praha: Galieo, Academia, 2012, 464 stran. 
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IMUNITNÍ SYSTÉM A MYKOBAKTERIÓZY 
 
Horová B. 
 

Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Na Bulovce Praha 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Mykobakteriózy jsou onemocnění způsobená netuberkulózními mykobakterii (NTM), nazývané též 
atypická, podmíněně patogenní, oportunní, environmentální. Vyskytují se ve vodě včetně vodovodní, 
v půdě, prachu, zdrojem jsou nejenom ptáci, ale i kočky a psi, jsou nalézány v rostlinných materiálech. 
Počet a závažnost netuberkulózních mykobakterióz v posledních letech celosvětově narůstá se 
zvyšujícím se počtem imunokompromitovaných jedinců a současně jejich záchyt je díky kvalitním 
diagnostickým možnostem. Není zaznamenán mezilidský přenos, nemocný není nakažlivý pro své 
okolí. Infekce se získá inhalací infekčního aerosolu nebo kontaktní cestou s infikovaným zdrojem. 
 
Diagnostika potřebuje mezioborovou spolupráci klinika a laboratoří se základní rolí bakteriologie 
přímého záchytu původce, přínosná je histologie s nálezem granulomatózní léze a v neposlední řadě 
imunologie. 
 
Léčba mykobakterióz není jednoduchá, je dlouhodobá pro délku generační doby mykobakterií spolu  
s jejich rezistenci k antiinfektivům a to vede i ke kombinační terapii farmakologické a velmi často  
i chirurgické. 
 
Mezi kritéria pro mykobakteriózu patří vysoká infekční dávka, lokální oslabení organizmu a celková 
jeho vnímavost k infekci, přidružená onemocnění nebo defekt imunitního systému a genetická 
predispozice k infekci mykobakterii. V laboratoři musí být NTM izolováno opakovaně v čisté kultuře  
z biologického materiálu. 

 
Kazuistika onemocnění NTM uvádí 21letou ženu, která se podrobila plastické operaci zvětšení prsou. 
Zdravá žena, sportovkyně, štíhlá, vysoká se rozhodla pro operaci z osobních důvodů nespokojenosti 
svého životního partnera v říjnu 2013. Operace proběhla bez komplikací. Za 2 měsíce, v prosinci 2013, 
byly operační rány zarudlé, bolestivé, palpační náplň byla potvrzena punkcí, odebrán hnis na 
bakteriologii a nasazen Augmentin perorálně na 8 dní. Založená kultivace 3 vzorků hnisu byla 
negativní, v mikroskopickém Gramově barvení byly leukocyty ale buňky mikrobiální nenalezeny. Po 
prodloužené kultivaci byl 9. den pozorován růst drobných bílých kolonií na krevním agaru podobných 
korynebakteriím, kolonie rychle dorostly do druhého dne v hladké žluto-zeleně zbarvené. 
Mikroskopie z narostlé kultury byly Gram pozitivní polymorfní robustní tyčinky, v barvení dle Ziehla-
Neelsena prokazovaly 40-50 % acidorezistenci. Subkultura na vaječných půdách vyrostla 3. den. 
Identifikace rutinními testy nebyla úspěšná. Hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF identifikovala  
2x Mycobacterium fortuitum komplex a 1x Mycobacterium peregrinum. Pacientka se zlepšila, ale za  
7 týdnů se objevil stejný obraz zánětu se zduřením lymfatických uzlin v axilách, zánětlivé parametry 
byly stále nízké (CRP 12-18), byla afebrilní. Opakuje se punkce s nálezem Mycobacterium peregrinum, 
Staphylococcus epidermidis, nasazuje se Klacid. Léčí se ambulantně, hospitalizaci odmítá. Citlivost 
byla na fluorochinolony, aminoglykosidy, azalidy, rezistence na tetracykliny, makrolidy a betalaktamy. 
Pokračovala pulsní léčba Sumamedem a došlo k ústupu potíží do srpna 2014, kdy byly implantáty 
vyoperovány, ze sekretu při operaci jsme nalezli mikroskopicky a posléze kultivačně NTM 
Mycobacterium peregrinum. Pacientka se dále léčila 2 měsíce fluorochinolony, je po plastické operaci 
lalokem. Je zdravá a před 5 měsíci se stala šťastnou matkou s jiným partnerem – manželem. 
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Pro správnost mikrobiologického závěru vyšetření a motivujícím faktem byl článek japonských autorů 
z roku 2008: Surgical site infection to Mycobacterium peregrinum: a case report and literature review, 
Miki Nagao, Makoto Sonobe, Dept. of Infection, Dep. of Thoracic Surgery Kyoto Japan. Jednalo se  
o 57letou ženu kuřačku po chirurgické resekci lipomu na kůži hrudníku. Za 7 týdnů pro bolesti a náplň 
defektu 5 cm pod operační ranou s píštělí z hnisu prokázáno DNA hybridizací Mycobacterium 
peregrinum. Léčba za hospitalizace byla IMI + AMI a swich na perorální FQ pro ambulantní léčbu  
2 měsíce. 
 
Mycobacterium peregrinum patří do skupiny Mycobacterium fortuitum komplex, rychle rostoucí 
netuberkulózní mykobakterium, které spolu s M. chelonei je patogenní pro člověka. Způsobuje infekce 
ran, abscesy, posttraumatické komplikace, plicní onemocnění, vředy na rohovce. Je intracelulární 
parazit a má enzymatickou aktivitu. Vyznačuje se tvarovou polymorfií a variabilitou s nápadným 
dimorfizmem a s přibližně 50 % acidorezistencí. 
 
Imunologie v klasickém vyšetření nevykazuje odchylky. Vyšetření vnímavosti k mykobakteriálním 
infekcím (prof. Kasanova Francie) prokazuje genetickou vrozenou imunodeficienci s defektem na 
úrovni poruchy mutace v genech pro aktivaci receptorů pro produkci interferonu gama. 
 
V ČR byli takto vyšetřeni 2 pacienti s potvrzenou odchylkou při infekcích NTM, u jedné holčičky duální 
infekce Mycobacterium bovis BCG + Mycobacterium avium intracelulare. U pacientky v předneseném 
onemocnění vyšetření provedeno nebylo. 
 
Jaká je zkušenost a poučení z práce na zmíněné kazuistice? Je nepochybně nutná trpělivost  
v laboratoři, důležitá je spolupráce a dialog s klinickým lékařem, komunikace napříč laboratorním 
komplementem, nesmí chybět kvalitní interpretace nálezu s časovou posloupností průběhu a závěru 
vyšetření spolu s nálezovým listem z laboratoře a vhodné literární údaje k edukaci. 
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KOMPLIKOVANÝ PRŮBĚH PNEUMONIE  
ONKOHEMATOLOGICKÉ PACIENTKY 
 
Vágnerová I.1, Dostálová K.2, Urbanová R.3 

 

1
 Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc 

2
 KARIM LF UP a FN Olomouc 

3
 HOK LF UP a FN Olomouc 

___________________________________________________________________________ 

 

Pacienti s výraznou imunosupresí, ať už primární či sekundární, jsou často ohroženi závažnými 
infekčními komplikacemi. Ke vzniku imunosuprese může dojít nejen vlivem základního onemocnění, 
ale také v důsledku terapie - aplikace cytostatik, imunosupresiv. Mezi nejrizikovější skupiny patří 
zejména nezralí novorozenci, starší polymorbidní pacienti, nemocní s různými malignitami, ale také 
lidé po orgánových transplantacích či pacienti se systémovými chorobami pojiva. Jako původci těchto 
infekcí se mohou uplatnit mnohé, často oportunní mikroorganismy - viry, bakterie, mykotická agens, 
vzácněji i parazité, které mohou postihnout různé orgány, případně způsobit až septický stav. 
Nejčastěji se jedná o těžké pneumonie, které mohou být vyvolány různými komunitními bakteriemi 
včetně tzv. atypických agens - legionel, mykoplasmat, chlamydií. příp. nozokomiálními, nezřídka 
multirezistentními kmeny bakterií. Vždy je však nutno myslet i na možnou roli mykotických 
organismů - kvasinek a vláknitých hub, zejména aspergilů. U osob imunosuprimovaných je vždy 
nezbytné vyloučit také pneumocystovou etiologii plicních zánětů. Nejvíce ohroženou skupinu 
představují pacienti s hematologickými malignitami, kdy v průběhu chemoterapie dochází k výrazné, 
někdy dlouhodobější neutropenii. 
 
Ve sdělení je prezentována kazuistika těžké legionelové pneumonie onkohematologické pacientky, 
kdy stav byl komplikován sepsí vyvolanou kmenem vankomycin rezistentního enterokoka a průjmy 
clostridiové etiologie. 
 
 
Podpořeno grantem IGA_LF_2016_022. 
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AMINOGLYKOSIDY – DOPORUČENÉ POSTUPY 
 
Nyč O. 
 

Ústav lékařské mikrobiologie FN v Motole 

___________________________________________________________________________ 

 
Subkomise pro Antibiotickou politiku (SKAP) ČLS JEP již několik let pracuje na realizaci tzv. 
antibiotických konsensů. Na základě mezioborové spolupráce členů SKAP je hlavním smyslem tohoto 
projektu vytvoření přehledných dokumentů, které reflektují současné postavení významných skupin 
antibiotik a to především z hlediska jejich potenciálu v léčbě konkrétních infekcí. Jedná se o jasné 
vymezení indikačního prostoru v léčbě a profylaxi ve vazbě na aktuální poznatky o účinnosti, PK/PD, 
klinické a epidemiologické bezpečnosti. V rámci jednotná struktury je podána informace o indikacích 
volby a indikacích alternativních, dále jsou zde definovány dávky a délka podávání u jednotlivých 
indikcí, zmíněny významné lékové interakce případně některé zvláštnosti. Každý z těchto dokumentů 
prochází kromě vnitřní oponentury i schválením zástupců odborných společností, kterých se 
antibiotická léčba více nebo méně dotýká. Příslušné dokumenty jsou aktualizovány (v současnosti 
probíhá revize penicilinů a fluorochinolonů).  
 
Aminoglykosidový konsensus je zatím posledním publikovaným (http://www.cls.cz/stanoviska-cls-
jep-z-s) a vychází mimo jiné ze skutečnosti, že rostoucí rezistence a multirezistence gramnegativních 
bakterií dává této skupině stále důležitější pozici v léčbě, která spolu s pravidly pro jejich účinnější  
i bezpečnější používání umožňuje jejich „renesanci“. V dokumentu je zachována standardní struktura. 
Na základní charakteristiku skupiny navazuje informace o indikacích volby pro jednotlivé přípravky, 
dávkování v konkrétních situacích apod. Tím, že aminoglykosidy se až na výjimky nedoporučuje 
podávat v monoterapii, jsou u základních indikací uvedeny i možnosti kombinace s dalšími přípravky 
včetně jejich uvádění jejich dávek a dalších údajů. 
 
Pokud se týká aplikačních intervalů jednotlivých zástupců, zejména gentamicinu, konsensus 
zachovává spíše konzervativní přístup v léčbě grampozitivních infekcí včetně IE (infekční 
endokarditida), kde se přiklání k aplikaci dvakrát nebo třikrát denně. Tento přístup je například 
zachován i v aktuálních  Doporučených postupech diagnostiky, léčby, dispenzarizace a profylaxe IE 
(http://www.infekce.cz/Standardy/IEDP.pdf). Nová evropská a severoamerická doporučení pro léčbu 
IE již ale například v léčbě infekcí vyvolaných viridujícími streptokoky prosazují podání jednou denně 
nebo tolerují obě možnosti podání. Celkově lze vysledovat tendenci podávat aminoglykosidy jednou 
denně i v řadě dalších situací, kde se ještě donedávna preferovalo rozdělení denní dávky. 
 
Zdánlivě okrajovou problematikou terapeutického využití je intraventrikulární aplikace aminogly-
kosidů u vymezené skupiny indikací. Podle současného pohledu se jedná o bezpečnou a efektivní 
metodu vyhrazenou nejspíše pro komplikované meningitidy a ventrikulitidy, zejména jsou-li vyvolány 
multirezistentními bakteriem. Nicméně zatím chybí konsensuální doporučení ohledně dávek a délky 
podávání. 
 
Přestože aminoglykosidy jsou jednou z nejstarších skupin antibiotik, ukazuje se, že v řadě ohledů 
ještě nebylo řečeno poslední slovo ve smyslu optimalizace jejich využití a minimalizace rizik 
spojených s jejich podáváním.  
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AMINOGLYKOSIDY - TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ HLADIN 
 
Kacířová I.1,2, Grundmann M.1 

 

1
 Ústav klinické farmakologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita 

2
 Oddělení klinické farmakologie, Ústav laboratorní diagnostiky, Fakultní nemocnice Ostrava 

___________________________________________________________________________ 

 
Klíčovou úlohu v optimalizaci dávkování aminoglykosidových antibiotik má terapeutické 
monitorování hladin léčiv (TDM), což je specifická metoda oboru klinické farmakologie pro 
monitorování terapie využívající analýzu hladin léčiv v séru s následnou erudovanou interpretací 
klinickým farmakologem/farmaceutem a akceptací ošetřujícím klinikem. TDM je významnou součástí 
personalizované medicíny při individualizaci dávkování, poněvadž vede k optimalizaci dávkování léčiv 
u jednotlivých pacientů a tím k maximalizaci klinického efektu, minimalizaci toxicity, snížení mortality 
a morbidity a také ke snížení nákladů na zdravotní péči a zlepšení kvality života pacientů. Základním 
předpokladem TDM je existence mnohem bližšího vztahu mezi farmakologickým efektem léčiva  
a jeho hladinou v séru než jeho dávkou, což kromě jiných léčiv splňují také aminoglykosidová 
antibiotika amikacin a gentamicin. Aminoglykosidy patří mezi nejstarší antibiotika a i přes své 
relativně toxické účinky jsou cennou léčebnou skupinou v současné klinické praxi. Vyznačují se 
koncentračně-závislým baktericidním účinkem a dlouhým post-antibiotickým efektem, který 
vyjadřuje dlouhodobější kontinuální supresi bakteriálního růstu, i když koncentrace léčiva dosáhne 
hodnoty pod minimální inhibiční koncentraci (MIC) bakterií. Je uváděno stále více důkazů, že jedna 
velká denní dávka (nebo přesněji, prodloužený dávkovací interval) aminoglykosidů je spojena 
s menším rizikem nefro- a ototoxicity a se srovnatelnými, ne-li lepšími klinickými výsledky 
v porovnání se stejnou celkovou dávkou podávanou v menších, vícenásobných dávkách. Toto „once-
daily“ dávkování by mělo také snižovat adaptivní rezistenci a zlepšovat usmrcování bakterií. Amikacin 
a gentamicin se vyznačují úzkým terapeutickým indexem a jejich účinnost i toxicita úzce souvisí 
s jejich koncentrací v séru. Subterapeutické hladiny zvyšují riziko vzniku rezistence bakterií  
i mortality, supraterapeutické hladiny jsou spojeny s výskytem nežádoucích účinků. Přestože jsou 
uváděna různá doporučení a nomogramy k úpravě dávkování těchto antibiotik, široká intra-  
a interindividuální variabilita jejich farmakokinetiky (dosažení rozdílných hladin při aplikaci stejné 
dávky) dokazuje potřebu TDM u každého jednotlivého pacienta. Pokud je použita pouze empirická 
úprava dávkování, dochází k ‘období pokusu a omylu’ s různými dávkovacími režimy do dosažení 
optimální sérové hladiny, což může vést k chybné úpravě dávkování, prodloužení doby k dosažení 
cílové hladiny a zbytečnému navyšování nákladů na zdravotní péči. Již bylo prokázáno, že při dosažení 
cílové terapeutické sérové hladiny aminoglykosidů v dřívějším období léčby jsou dosahovány lepší 
klinické výsledky. Základní farmakodynamické indikátory účinnosti aminoglykosidů jsou dva: poměr 
plochy pod křivkou za 24 hodin a minimální inhibiční koncentrace (AUC0–24/MIC) a poměr maximální 
sérové koncentrace a minimální inhibiční koncentrace (Cmax/MIC). Poměr Cmax/MIC souvisí výhradně 
s distribučním objemem, zatímco poměr AUC0–24/MIC je ovlivněn jak distribučním objemem, tak 
clearance. V rutinní zdravotnické péči se stanovení AUC neprovádí, jako náhrada se používá 
stanovení minimální neboli údolní (trough = Cmin) a maximální (peak = Cmax) koncentrace, přičemž 
cílová maximální koncentrace by měla být založena na citlivosti přítomného patogenu (poměr 
Cmax/MIC). Významné je také místo infekce, vysoká „once-daily“ dávka je žádoucí zejména v případě 
pulmonární nebo meningeální infekce, kam je průnik aminoglykosidů snížený. Zvyšující se údolní 
koncentrace aminoglykosidů při aplikaci stejné dávky může být dřívějším a poměrně silným 
znamením snížené renální filtrační kapacity. U aminoglykosidů neexistuje obecné terapeutické 
rozmezí, každý pacient má vlastní optimální cílovou koncentraci, která vyplývá z citlivosti bakterií, 
současně podávaných antibiotik, imunitního stavu a užívaných nefro- nebo ototoxických léčiv. Na 
rozdíl např. od vankomycinu zatím pro TDM aminoglykosidů jednotné guidelines nebylo publikováno. 
Klíčovou strategii v minimalizaci toxicity a optimalizaci terapie představuje terapeutické 
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monitorování. Základní metodou, která by měla být pokud možno používána je Bayesianský přístup, 
který umožňuje optimální využití všech informací zahrnutých v populačním modelu (a priori) 
v kombinaci s nejaktuálnějšími farmakokinetickými daty pacienta (a posteriori) k získání 
nejpřesnějšího dávkovacího režimu pro daného pacienta. Výhodou Bayesianského procesu je to, že 
může vypočítat dávku na základě jedné sérové koncentrace a je také schopen predikovat vhodnou 
startovací dávku, pokud jsou určité pacientské informace vloženy do programu. Tato metoda však 
vyžaduje erudované zdravotnické pracovníky (klinické farmakology/farmaceuty), kteří mají 
dostatečné farmakokinetické znalosti. Pro správnou interpretaci naměřených koncentrací je 
zapotřebí vyplněná specializovaná žádanka a vhodný počítačový program pro farmakokinetickou 
analýzu. Používají se různé software, v ČR je nejužívanější MW-Pharm, verze 3.30 a vyšší. Žádanka by 
měla obsahovat tyto údaje: dávková anamnéza, trvání terapie, čas podání a časy odběrů, pacientův 
stav (věk, váha, výška, renální funkce) a celková léková anamnéza. Vzhledem k tomu, že se 
koncentrace antibiotik v krvi po aplikaci mění v souvislosti s časem, který uplyne od jeho podání, je 
nezbytné na žádanku uvádět skutečné odběrové časy pro možnost správné interpretace výsledných 
koncentrací. Pokud je odběr proveden i mimo doporučované odběrové časy a je na žádance správně 
uveden, software provede farmakokinetickou analýzu a umožní nalézt optimální dávkování. Odběry 
nesmí být provedeny ze stejného místa, kde byla antibiotika aplikována (zejména u centrálního 
žilního katetru), protože u takto chybného odběru jsou naměřené koncentrace falešně vysoké  
a nehodnotitelné. Prezentujeme některé případy z rutinní praxe Oddělení klinické farmakologie 
Fakultní nemocnice Ostrava, kde je amikacin měřen metodou kapalinové chromatografie  
s tandemovou hmotností spektrometrií (LC-MS/MS) a gentamicin fluorescenční polarizační 
imunoanalýzou (FPIA), dávka je upravována pomocí farmakokinetického programu MW-Pharm, verze 
3.30. Terapeutické monitorování hladin aminoglykosidových antibiotik amikacinu a gentamicinu 
představuje klíčovou strategii v optimalizaci terapie těchto antibiotik. Rychlá a spolehlivá analýza 
sérových koncentrací následovaná individualizovanou farmakokinetickou analýzou s využitím 
populačního modelu umožňuje rychlou a adekvátní úpravu dávkování těchto antibiotik 
k maximalizaci klinického efektu a minimalizaci toxicity. 
 
 
Literatura 

1. Grundmann M, Kacířová I. Význam TDM, fenotypizace a genotypizace pro správné dávkování léčiv. Čas Lék 
čes 2010; 149: 482-487. 

2. Kacířová I, Grundmann M. Terapeutické monitorování amikacinu a gentamicinu v rutinní klinické praxi. 
Vnitř Lék 2015; 61(1): 33-41. 

3. Kacířová I, Grundmann M. TDM antibiotik v klinické praxi. Kardiol Rev Int Med 2015; 17(1): 57-64. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kac%C3%AD%C5%99ov%C3%A1%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25693614
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grundmann%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25693614
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25693614##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kac%C3%AD%C5%99ov%C3%A1%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25693614
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grundmann%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25693614

	00 - Obsah_str. 1-4
	01 - Kolář Milan
	02 - Bardon Jan
	03 - Tarabová Radka
	04 - Svobodová
	05 - Rumlerová M
	07 - Chmelařová
	08 - Čermák
	10 - Paukert
	11 - Sochor Marek
	12 - Němcová
	13 - Petkov
	14 - Čerňan Martin
	15 - Szotkowski
	16 - Haber
	17 - Mallátová
	18 - Otáhal
	19 - Kolek
	20 - Holub Michal
	21 - Beneš
	22 - Horová
	23 - Vágnerová
	24 - Nyč
	25 - Kacířová Ivana

