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BAKTERIÁLNÍ PATOGENY V DĚTSKÉM VĚKU A MOŽNOSTI 
ANTIBIOTICKÉ LÉČBY 
 
Kolář M., Husičková V., Htoutou Sedláková M., Chromá M. 
Ústav mikrobiologie 
Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Bakteriální infekce představují jeden z nejvýznamnějších problémů současné medicíny a tato 
skutečnost se týká i dětských pacientů. Je zřejmé, že u řady diagnóz se mění spektrum 
bakteriálních původců, což lze doložit například u febrilních neutropenií se stoupající 
frekvencí patogenních gramnegativních bakterií, včetně odolných species zahrnujících 
například kmeny Pseudomonas aeruginosa 1. Současně se zvyšuje bakteriální rezistence 
k antimikrobním přípravkům a tím možnost selhání antibiotické léčby. Tento vývoj, spolu 
s faktem klesajícího počtu nových a účinných antimikrobních léčiv, představuje velmi 
významný rizikový faktor pro úspěšnou léčbu onemocnění vyvolaných bakteriemi. 
Z uvedených skutečností vyplývá, že je nutné udělat vše pro zachování účinnosti antibiotik, 
které jsou nezastupitelné. Jedním z řešení je monitorování frekvence bakteriálních patogenů  
a jejich rezistence v příslušných epidemiologických jednotkách. Surveillance bakteriální 
rezistence musí zahrnovat i kategorii patogenů dětského věku, a to v komunitním i nemoc-
ničním prostředí. 
 
Četnost bakteriálních patogenů je podmíněna typem infekce (komunitní a nozokomiální) a její 
lokalizací. K nejvýznamnějším původcům dětských komunitních infekcí patří Streptococcus 
pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, 
Chlamydophila pneumoniae (respirační infekce) a Escherichia coli (infekce močového 
traktu). Významnou roli mají bakteriální původci průjmových onemocnění, například 
Campylobacter sp. a Salmonella enterica. K důležitým patogenním bakteriím patří rovněž 
Staphylococcus aureus. Antibiotická léčba je v případě výše uvedených bakterií, resp. infekcí 
jimi vyvolaných, v odborné literatuře velmi dobře definována a vychází ze základních 
antibiotik, především penicilinu, ampicilinu, makrolidů (například klaritromycinu) a kotri-
moxazolu 2. 
 
V případě nozokomiálních infekcí je frekvence bakteriálních patogenů mnohem rozmanitější 
a závislá na konkrétní diagnóze. Iniciální antibiotická léčba musí vycházet, mimo jiné, 
z rezistence nejčastějších bakteriálních patogenů k antimikrobním přípravkům. Grafy 1-5 
uvádí výsledky surveillance bakteriální rezistence na Dětské klinice Fakultní nemocnice 
Olomouc (DK FNOL). Z uvedených výsledků vyplývá například četnost ESBL-pozitivních 
kmenů Escherichia coli, dosahující průměrné úrovně 10 %, a Klebsiella pneumoniae (zhruba 
30 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

Graf 1: Rezistence Escherichia coli k vybraným antimikrobním přípravkům  
na DK FNOL (v %) 

 

 
 
Graf 2: Rezistence Klebsiella pneumoniae k vybraným antimikrobním přípravkům  

na DK FNOL (v %) 
 

 
 
Graf 3: Rezistence Pseudomonas aeruginosa k vybraným antimikrobním přípravkům  
 na DK FNOL (v %) 
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Graf 4: Rezistence Staphylococcus aureus k vybraným antimikrobním přípravkům  
 na DK FNOL (v %) 
 

 
 
Graf 5: Rezistence Enterococcus sp. k vybraným antimikrobním přípravkům  
 na DK FNOL (v %) 

 

  
 
 
Velmi významným metodickým přístupem v současné strategii antibiotické politiky je 
epidemiologická charakteristika bakterií s definovanými fenotypy rezistence založená na 
molekulárně-biologických metodikách. Jako případ lze uvést výsledky studie založené na 
nosičství ESBL-pozitivních enterobakterií v gastrointestinálním traktu (GIT) hospitali-
zovaných dětí. V období od března do května 2010 bylo analyzováno celkem 134 rektálních 
výtěrů od pacientů hospitalizovaných na DK FNOL. Fenotypová detekce odhalila celkem  
10 ESBL-pozitivních enterobakterií (9 izolátů Klebsiella pneumoniae, 1 Escherichia coli). 
Současný výskyt genů blaCTX-M, blaSHV a blaTEM byl prostřednictvím polymerázové řetězové 
reakce (PCR) prokázán u všech ESBL-produkujících izolátů Klebsiella pneumoniae. U kmene 
Escherichia coli byly zachyceny geny blaCTX-M a blaTEM. PCR tak potvrdila výsledky 
fenotypového stanovení. Pulzní gelová elektroforéza detekovala několik izolátů se zcela 
shodným restrikčním profilem. V rámci 9 izolátů Klebsiella pneumoniae byla nalezena 
1 pětice a 1 dvojice identických izolátů. V jednom případě byl zaznamenán restrikční profil 
velice podobný zmíněné dvojici izolátů, který s vysokou pravděpodobností odpovídá jedné 
genetické změně. Výsledky stanovení podobnosti/identity ESBL-pozitivních izolátů 
Klebsiella pneumoniae jsou přehledně zobrazeny ve formě dendrogramu na obrázku 1.  
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U jednoho kmene se ani opakovaně nepodařilo izolovat DNA v dostatečné kvalitě a nebyl do 
srovnání zařazen. Vzhledem k tomu, že identické izoláty byly získány od různých pacientů, 
lze předpokládat, že se jedná o klonální šíření. 
 
Obrázek 1: Dendrogram ESBL-pozitivních kmenů Klebsiella pneumoniae z GIT pacientů 

hospitalizovaných na DK FNOL 
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Legenda: horizontální osa - podobnost bakteriálních izolátů v %; 
 vertikální osa - označení izolátů 
 
Je vhodné zdůraznit význam nosičství ESBL-pozitivních enterobakterií v GIT. Například 
Reddy et al. zaznamenali, že u 8 % pacientů kolonizovaných ESBL-pozitivními entero-
bakteriemi došlo následně k rozvoji infekce krevního řečiště vyvolané těmito kmeny 3. 
Livermore a Paterson uvádějí, že v případě vyšší četnosti infekcí vyvolaných ESBL-
pozitivními kmeny na konkrétním oddělení má téměř 70 % pacientů GIT kolonizován těmito 
kmeny 4. Tyto kmeny sice představují součást normální mikroflóry, mohou však způsobit 
například uroinfekci a antibiotická léčba by v tomto případě byla mnohem náročnější, včetně 
rizika selhání antibioterapie. Navíc kolonizace GIT ESBL-pozitivními enterobakteriemi 
zvyšuje možnost, že mobilní elementy nesoucí geny rezistence budou dále rozšiřovány. 
 
Podpořeno grantem LF_2012_006 
 
 
Literatura: 

 

1. Trecarichi EM, Tumbarello M, Caira M, et al. Multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa 
bloodstream infection in adult patients with hematologic malignancies Haematologica 2011;96:e1. 
 

2. Kolář M. Antimikrobní léčba komunitních bakteriálních infekcí - je nutná změna? Pediatrie pro praxi. 
2009(Příloha „Zimní období v ordinaci a lékárně“):57-62. 
 

3. Reddy P, Malczynski M, Obias A, et al. Screening for extended-spectrum beta-lactamase-producing 
Enterobacteriaceae among high-risk patients and rates of subsequent bacteremia. Clin Infect Dis 
2007;45:846-52. 
 

4. Livermore DM, Paterson DL. Pocket guide to extended spectrum ß-lactamases in resistance. Current 
Medicine Group Ltd, Spain, 2006. 
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ZOONÓZY V DĚTSKÉM VĚKU A VYUŽITÍ MALDI TOF  
(DIAGNOSTIKA BAKTERIÁLNÍCH ZOONÓZ) 
 
Bardoň J. 1,2 
1 Státní veterinární ústav Olomouc 
2 Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta UP v Olomouci 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Infekční onemocnění přenosná ze zvířat na člověka, tzv. zoonózy, představují stále závažný 
medicínský problém. Představy z minulého století, že pomocí antibiotické terapie, 
vakcinačních a ozdravovacích (v animální populaci) programů bude tato skupina onemocnění 
postupně eliminována, se nenaplnily. V současné době příslušné autority členských států 
Evropské unie (EU) hlásí každoročně tisíce konfirmovaných případů onemocnění člověka 
způsobených zoonotickými agens a desítky úmrtí. V rámci skupiny zoonóz hrají významnou 
úlohu bakteriální zoonózy, které v mnoha případech postihují převážně dětskou generaci. Při 
sledování výskytu bakteriálních zoonóz podle věkových skupin dominují děti ve věkové 
skupině 0 – 4 let. Při hodnocení prevalence ve vztahu ke stáří nemocných je zapotřebí zvážit 
několik faktorů. Je zřejmé, že pro vznik bakteriální infekce u malých dětí stačí nižší infekční 
dávka, děti nemají ustálené hygienické návyky, zejména při kontaktu se zvířaty. V neposlední 
řadě je nutno zohlednit skutečnost, že např. v případě alimentárních infekcí se dostává dítě 
k lékaři častěji než dospělý, který lehčí průjmové onemocnění řeší v rámci domácího léčení, 
nebo ho přechází. Nezanedbatelný význam má v epidemiologii bakteriálních alimentárních 
infekcí dětí, jako je např. kampylobakterióza nebo salmonelóza, skladba stravy a úroveň 
hygieny nakládání s živočišnými produkty (maso, mléko, vejce) v dané domácnosti. 
 
K často hlášeným bakteriálním zoonózám v rámci EU patří kampylobakterióza, salmonelóza, 
yersinióza a infekce vyvolané verotoxinogenními kmeny Escherichia coli (VTEC). Počty 
konfirmovaných onemocnění v rámci EU za rok 2010 (EFSA, 2012) a České republiky za rok 
2011 (SZÚ, Epi-Dat, 2012) uvádí tabulka č.1. Skutečné počty nemocných budou v obou 
případech pochopitelně podstatně vyšší. 
 
Tabulka 1: Prevalence vybraných bakteriálních zoonóz v EU (2010) a ČR (2011) 
 

Sledovaná nákaza  Počet hlášených humánních 
onemocnění v EU za rok 2010 

Počet hlášených humánních 
onemocnění v ČR za rok 2011 

Kampylobakterióza 212 064 18 811 

Salmonelóza 99 020 8 752 

Yersinióza 6 776 460 

Infekce VTEC 4 000 7 
 
Nejčastější výskyt těchto bakteriálních zoonóz je evidován u dětí ve věku 0 – 4 let. Jedná se 
většinou o alimentární infekce, kde primárním zdrojem patogenních bakterií jsou nejčastěji 
suroviny a potraviny živočišného původu. K významným příčinám koncentrace onemocnění 
právě do skupiny 0 – 4 letých je nevhodná skladba potravy dětí, ale zejména hrubé chyby 
„dospělých“ při manipulaci s tepelně neopracovaným masem a vejci, které vedou k sekun-
dární kontaminaci dalších potravin a předmětů v domácnosti. 
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Kampylobakterióza 
Jedná se o bakteriální alimentární infekci způsobenou tzv. termotolerantními kampylobaktery, 
nejčastěji Campylobacter jejuni a C. coli. K významným zdrojům této zoonózy patří drůbeží 
maso a vnitřnosti. V rámci monitoringu zoonóz je v ČR od roku 2006 každoročně sledována 
Státní veterinární správou ČR (SVS ČR) prevalence kampylobakterů ve vybraných 
komoditách. Nejvyšší výskyt kampylobakterů (75 %) byl zaznamenán na pokožce chlazených 
brojlerů v tržní síti supermarketů. Výskyt kampylobakterů ve slepých střevech brojlerů 
vyšetřovaných na jatkách se pohybuje v rozmezí 61 – 72 %. Záchyty C. jejuni převažují nad 
záchyty C. coli. U izolátů z drůbeže dominuje vysoká rezistence k chinolonovým 
antibiotikům. 
 
Salmonelóza 
Původcem nejznámější (ne však nejčastější) alimentární zoonózy jsou bakterie Salmonella 
spp. V humánní populaci se jedná především o sérovar  Salmonella Enteritidis. Zdrojem 
infekce člověka v ČR i Evropě jsou vejce, vaječné výrobky a maso, zejména drůbeží. Podle 
výsledku monitoringu zoonóz u potravinových zvířat organizovaného SVS ČR se prevalence 
salmonel u drůbežího masa pohybovala kolem 9 %, u krůtího masa 3 %, u hovězího a vepřo-
vého masa < 1 % (Černý, 2012). Na poklesu výskytu salmonelóz u lidí se významně podílí  
i důsledná realizace Národního ozdravovacího programu, který má za cíl snížit výskyt 
salmonel u drůbeže a zahrnuje i perorální vakcinaci drůbežích hejn proti vybraným 
invazivním sérovarům salmonel. 
 
Yersinióza 
Původcem humánní yersiniózy je Yersinia enterocolitica a Y. pseudotuberculosis. Zdrojem 
yersinií v rámci alimentárních infekcí je zejména vepřové maso a vnitřnosti. Při již zmiňova-
ném monitoringu zoonóz se yersinie u potravinových zvířat v ČR nesledují, takže aktuální 
výskyt u zvířat, jejíchž produkty vstupují do potravinového řetězce člověka, není t.č. znám. 
Veterinární diagnostické ústavy zaznamenávají výskyt yersinií hlavně u psů (např. 9 případů 
Y. enterocolitica a 1 případ Y. pseudotuberculosis  v roce 2011 na SVÚ Olomouc), divoce 
žijících zvířat a ZOO zvířat. 
 
VTEC 
Alimentární infekce způsobené verocytotoxinogenními kmeny Escherichia coli mají 
závažnou klinickou manifestaci, včetně hemolyticko-uremického syndromu. Zdrojem VTEC, 
zejména E. coli O 157, jsou přežvýkavci, hlavně skot. Podle údajů z NRL pro VTEC 
(Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno) byly v roce 2011 izolovány 3 kmeny VTEC 
(O 157) u skotu (Alexa, 2012).  
 
Diagnostika původců zoonóz metodou MALDI TOF MS 
V případě podezření na izolaci bakterie se zoonotickým potenciálem z klinického materiálu 
člověka i zvířat, ale i z potravin, surovin či prostředí, je zapotřebí rychle činit příslušná 
opatření. Proto je kladen nemalý důraz na rychlost a přesnost identifikačních postupů, které  
u suspektních bakteriálních izolátů potvrdí, nebo vyvrátí přítomnost daného patogena. 
Relativně novou metodou pro rychlou bakteriologickou identifikaci čistých kultur je 
hmotnostní spektrometrie zastoupená metodou MALDI TOF (Matrix  Assisted Laser 
Desorption/Ionization, Time of Flight). Státní veterinární ústav Olomouc byl jednou z prvních 
laboratoří v ČR (a první veterinární laboratoří v ČR), která tuto metodu zavedla a akreditovala 
dle ČSN ISO EN 17025. SVÚ Olomouc se věnuje především diagnostice zoonotických 
bakterií touto metodou. 
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Od srpna 2010 do září 2011 byla prováděna identifikace bakteriálních izolátů z klinického 
a sekčního materiálu zvířat, potravin živočišného původu a krmiv metodou MALDI TOF. 
V tomto období bylo testováno přístrojem Biotyper Microflex (Bruker) celkem 11 000 
různých bakteriálních izolátů, včetně původců dětských zoonóz. Práce hodnotí identifikace 
bakterií Campylobacter spp., Salmonella spp., Yersinia spp. a Escherichia coli, které jsou 
významnými původci infekcí dětského věku. 
 
Výsledky a zhodnocení identifikace vybraných původců bakteriálních zoonóz metodou 
MALDI – TOF uvádí tabulka č. 2. Je zřejmé, že metoda MALDI – TOF je vhodnou metodou 
pro rychlou identifikaci bakteriálních zoonotických agens. Skutečnost, že v ojedinělých 
případech byly zaznamenány případy falešně pozitivní identifikace vysoce rizikových 
zoonotických agens (např. Yersinia pestis, Salmonella typhi), jen dokladuje fakt, že výsledky 
identifikace klinické laboratoře musí vždy interpretovat zkušený mikrobiolog s medicínským 
vzděláním.  
 
Tabulka 2: Zhodnocení identifikace vybraných původců bakteriálních zoonóz v rutinní 

laboratoři metodou MALDI TOF 
 

Hodnocené 
bakteriální 

agens 

Počet 
hodnocených 

izolátů 

Úspěšnost 
identifikace 

metodou MALDI - 
TOF 

Poznámky/Problémy Závěr 

Campylobacter 
spp. 

78 rodová 
identifikace 100 % 

druhová 
identifikace 99 % 

testovány izoláty druhů 
C. jejuni, C. coli a C. 
upsaliensis 

výborná rodová 
i druhová 
identifikace  

Salmonella spp. 468 rodová 
identifikace 99 % 

sérotyp nutno dourčit 
pomocí KW schématu, 

ve 2 případech byl izolát 
chybně identifikován 
jako  

S. typhi (!) 

výborná rodová 
identifikace, 
sérotyp nutno 
určit dle KW 
schématu 

Yersinia spp.* 9 rodová 
identifikace 100 % 

druhová 
identifikace 78 %  

Y. enterocolitica a 
Y.pseudotuberculosis 
byla jednou chybně 
identifikována jako  

Y. pestis  (!) 

výborná rodová 
identifikace,  

dobrá druhová 
identifikace 

Escherichia coli 800  

nehodnoceno 

nelze rozlišit spolehlivě 
E. coli a  

Shigella spp. 

druhové určení 
nutno potvrdit 
biochemicky 

 
KW - Kauffmann - Whiteovo schéma 
* procentuální zhodnocení není validní pro malý soubor hodnocených kmenů 
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Metoda MALDI TOF je velmi vhodnou alternativou konvenčních identifikačních metod pro 
zoonotické bakterie, včetně původců dětských zoonóz. Rychle poskytuje relativně přesné 
výsledky. Databázi méně častých původců bakteriálních zoonóz (např. Y. pestis) bude 
zapotřebí věnovat další pozornost. Interpretaci analýzy musí provádět vždy zkušený klinický 
mikrobiolog. 
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EPIDEMIOLOGIE A KLINICKÝ VÝZNAM 
MULTIREZISTENTNÍCH KMENŮ BURKHOLDERIA 
MULTIVORANS NA JEDNOTKÁCH INTENZIVNÍ PÉČE 
 
Hanulík V.1, Webber M. A.2, Chromá M.3, Uvízl R.4, Holý O.5, Whitehead R. N.2,  
Baugh S.2, Htoutou Sedláková M.1, Matoušková I.5, Kolář M.1 
1 Ústav mikrobiologie, LF UP a FN Olomouc 
2 Antimicrobial Agents Research Group, Division of Immunity and Infection, University of 

Birmingham, Edgbaston, Birmingham, United Kingdom 
3 Ústav molekulární a translační medicíny, LF UP v Olomouci 
4 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Olomouc 
5 Ústav preventivního lékařství, LF UP v Olomouci 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Úvod 
Kmeny komplexu B. cepacia (Bcc) jsou Gram-negativní, oportunně patogenní bakterie, 
vyvolávající onemocnění především u oslabených osob. Disponují neobvykle velkým 
genomem a jsou schopny přežívat v prostředí desinfekčních přípravků či kontaminovat 
sterilní zdravotnický materiál a roztoky. Kmeny Bcc jsou klinicky významné u pacientů  
s cystickou fibrózou (CF). Těžce probíhající, nekrotizující pneumonie, takzvaný „cepacia 
syndrom“, je pak možnou příčinou jejich úmrtí. K nejlépe probádaným a CF pacientům 
nejčastěji izolovaným zástupcům patří B. cenocepacia a B. multivorans (1). I když se 
v literatuře objevují zmínky o onemocnění pacientů netrpících cystickou fibrózou (non-CF) 
které způsobily kmeny Bcc, o skutečné epidemiologické situaci a roli kmenů Bcc jako 
etiologického agens u non-CF pacientů se ví jen velice málo. 
 
Metodika 
V období od 1. 2. 2011 do 30. 9. 2011 byly sbírány všechny kmeny fenotypově určené jako 
zástupce Bcc. Identifikace izolátů byla prováděna fenotypovými metodami za pomoci 
automatizovaného systému Phoenix nebo biochemických testů RapID™ System. Pokud se  
u téhož pacienta izoloval zástupce Bcc vícekrát, byl do studie zařazen pouze prvně izolovaný. 
 

Standardní diluční mikrometodou byla u všech izolátů stanovena hodnota minimální inhibiční 
koncentrace (MIC). Dále byly stanoveny hodnoty MIC50, MIC90 a rozsah hodnot MIC pro 
jednotlivé antimikrobní přípravky (tabulka 1). 
 

Příslušnost k jednotlivým genomovarům byla stanovena pomocí PCR s použitím sady 
specifických primerů. Metodou RAPD (random amplified polymorphic DNA) byla zjištěna 
podobnost všech izolátů a u vybraných byla provedena MLST (multilocuse sequence typing) 
analýza jejichž výsledek byl porovnán s webovou databází dostupnou na adrese 
http://pubmlst.org/bcc. 
 
Výsledky 
Z celkového počtu 74 získaných izolátů bylo do studie zařazeno 52. Celkem 46 (88,5 %)  
z nich bylo určeno jako genomovar II (B. multivorans), 4 (7,7 %) jako genomovar III  
(B. cenocepacia III-A) a u dvou izolátů se ani opakovaně nepodařilo určit příslušnost 
k testovaným genomovarům. Pouze zástupci B. cenocepacia III-A byli izolováni pacientům 
hospitalizovaným v souvislosti s léčbou CF. Zbývající kmeny byly izolovány non-CF 
pacientům. 
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Všechny kmeny lze označit za multirezistentní a kmeny B. cenocepacia III-A za pan-
rezistentní (vykazovaly pomalejší růst a hodnoty MIC bylo možné stanovit až po 48 hodinové 
inkubaci). 
 

Většina (82,6 %) ze 46 izolátů B. multivorans byla získána z dýchacích cest (endosekret,  
n = 15; stěr z horních cest dýchacích, n = 12; sputum, n = 6; kultivace z tracheostomické 
kanyly, n = 3; bronchoalveolární laváž, n = 2). Mezi ostatní vzorky patřil sekret z hrudního 
drénu (n = 2), cévkovaná moč (n = 2), hemokultura, stěr z rány, kultivace z kontaminované 
cévní kanily a stolice (po jednom izolátu).  
 

U 46 izolátů B. multivorans bylo RAPD analýzou genomu popsáno celkem 20 různých 
skupin, které jsme označili jako RAPD typy I´ – XX´. Největší počet geneticky podobných 
izolátů (n = 24; 52,2 %) patřil do RAPD typu III´. U dalších dvou skupin (RAPD typy VI´  
a VII´) byly popsány dva a tři izoláty a zbývajících 17 (37 %) izolátů bylo geneticky 
jedinečných.  
 

Izoláty skupiny RAPD typu VI´ byly získány u dvou pacientů hospitalizovaných na jiném 
oddělení a v různém čase. Naproti tomu všichni tři pacienti, u kterých byly prokázány izoláty 
RAPD typu VII´, byli hospitalizováni na stejném oddělení intenzivní péče Vojenské 
nemocnice Olomouc a doby hospitalizace pacientů se navzájem překrývaly. V nejpočetnější 
skupině (RAPD typ III´) bylo 15 (62,5 %) pacientů hospitalizovaných na JIP osmi různých 
oddělení. MLST analýza, tří náhodně vybraných kmenů této skupiny prokázala, že všechny 
patří do alelické skupiny 254 s jedním sekvenčním typem 439. Stejné kmeny byly popsány již 
dříve v různých částech světa a to jak u CF i non-CF pacientů tak i v prostředí. 
 

Dva ze čtyř kmenů B. cenocepacia III-A byly geneticky podobné. Získány byly od pacientů, 
kteří se léčili ve stejnou dobu na oddělení pro pacienty trpící CF a přenos kontaktem pacientů 
je zde velice pravděpodobný. 
 

Ze 46 pacientů, jimž byl izolován kmen B. multivorans, bylo 30 (65,2 %) hospitalizovaných 
na JIP osmi různých oddělení. U devatenácti byl nalezen geneticky podobných kmen (RAPD 
typ III´, n = 15; RAPD typ VII´, n = 3; RAPD typ VI´, n = 1) a 83,3 % pacientů mělo kmen  
B. multivorans nalezen v dýchacích cestách. Ze třiceti pacientů hospitalizovaných na JIP 
jedenáct zemřelo (RAPD typ III´, n = 6; sporadické kmeny, n = 5), přičemž osm (RAPD typ 
III´, n = 5; sporadické kmeny, n = 3) v souvislosti s HAP (hospital acquired pneumonia). 
 
Závěr 
Během osmi měsíců bylo izolováno 74 zástupců Bcc získaných od 52 různých pacientů. 
Nejčastěji (n = 46) se jednalo o genomovar II (B. multivorans, 88,5 %) z nichž 29 (63 %) bylo 
geneticky podobných. Více než 65 % jich bylo izolováno pacientům hospitalizovaných na JIP 
a většina (82,6 %) pocházela z dýchacích cest. Všechny kmeny vykazovaly vysokou 
rezistenci k testovaným antimikrobním přípravkům.  
 

Výskyt kmenů B. cenocepacia III-A izolovaných u CF pacientů odpovídá situaci v ČR 
popsané Dřevínkem et al., ale zastoupení a podíl geneticky podobných kmenů B. multivorans 
u non-CF pacientů je překvapivý (2). Přenos kmenů Bcc mezi pacienty s CF je prokázán  
a uvádí se, že přenos z pacienta na pacienta je mnohem častější u B. cenocepacia než  
u B. multivorans (3). Přenos kmenů B. multivorans mezi pacienty hospitalizovanými na JIP  
je možný, ale tato práce ukazuje, že k přímému přenosu mezi pacienty mohlo dojít maximálně 
ve třech případech (u tří pacientů s RAPD tipem VII´ a v jednom případě u kmenů RAPD 
typu III´) a zdá se, že větší roli zde hraje přenos z nemocničního prostředí či z konta-
minovaných sterilních pomůcek. Přesto, že jsme se pokusili o epidemiologické šetření na 
klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, kde byl zachycen největší počet 
geneticky podobných kmenů, rezervoár nebyl nalezen.  
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Tabulka 1.   MIC50, MIC90 a rozptyl hodnot MIC u 46 izolátů Burkholderia multivorans 

antibiotikum AMP AMS CZL CRX CXT GEN COT COL OXO OFL TET AZT 

MIC50 > 64 > 64 > 64 4 64 > 32 4 > 32 8 2 8 2 

MIC90 > 64 > 64 > 64 4 64 > 32 8 > 32 8 2 8 2 
rozptyl 
hodnot > 64 64 - > 64 > 64 4 - > 64 64 - > 64 2 - > 32 2 - 16 4 - > 32 2 - 16 0,5 - 2 4 - > 32 1 - > 16 

antibiotikum PIP PPT CPR CTX CTZ CPM CPS MER CIP TIG TOB AMI 

MIC50 1 1 8 1 0,5 1 4 4 1 0,5 > 32 > 32 

MIC90 1 1 8 2 0,5 2 4 16 2 0,5 > 32 > 32 
rozptyl 
hodnot 1 - > 128 1 - > 128 4 - 64 1 - > 16 0,5 - > 16 0,5 - > 16 2 - 32 2 - > 16 0,5 - 4 0,1 - 1 4 - > 32 8 - > 32 

 

Legenda: AMP-ampicilin, AMS-ampicilin/sulbaktam, CZL-cefazolin, CRX-cefuroxim, CXT-cefoxitin, GEN-
gentamicin, COT-kotrimoxazol, COL-kolistin, OXO-kys. oxolinová, OFL-ofloxacin, TET-tetracyklin, AZT-
aztreonam, PIP-piperacilin, PPT-piperacilin/tazobaktam, CPR-cefoperazon, CTX- cefotaxim, CTZ-ceftazidim, 
CPM-cefepim, CPS-cefoperazon/sulbaktam, MER-meropenem, CIP-ciprofloxacin, TIG-tigecyklin, TOB-
tobramycin, AMI-amikacin 
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TBC U DĚTÍ Z POHLEDU MIKROBIOLOGA 
 
Čermák P.1, Křepela K.2, Pohl J.2 
1 Oddělení klinické mikrobiologie, Thomayerova nemocnice Praha 
2 Pediatrická klinika, Thomayerova nemocnice Praha, 1. LF UK 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Z celosvětového hlediska představuje tuberkulóza závažný problém. V rozvinutých zemích se 
podařilo výskyt tohoto onemocnění zásadním způsobem potlačit, přesto je nutné, vzhledem ke 
stále větší migraci obyvatelstva, věnovat této problematice stálou pozornost. 
 
Epidemiologie tuberkulózy 
Podle odhadů je tuberkulózou infikována třetina světové populace lidí (ročně přibližně  
8 milionu nových případů, téměř 2 miliony úmrtí za rok). Tato čísla jsou prezentována ve 
většině recentních publikací o tuberkulóze a je nutné si uvědomit, že jde o odhad. Největší 
výskyt onemocnění způsobených M. tuberculosis je v zemích třetího světa, kde jsou problémy 
zajistit základní diagnostiku. Incidence onemocnění je ovlivněna řadou faktorů. Jako jeden 
z nejvýznamnějších se ukazuje ekonomická úroveň konkrétní země, s níž souvisí úroveň 
zdravotní péče a systémy boje proti tomuto onemocnění. Kromě vlastností vyvolávajícího 
původce hraje roli i rozdílná, geneticky podmíněná vnímavost. Je známo, že například indiáni 
jsou oproti bělochům méně odolní k tomuto onemocnění. Tímto tématem se v poslední době 
zabývá řada publikací a dá se říci, že byl prokázán vztah mezi genetickými predispozicemi  
a výskytem onemocnění u asijského obyvatelstva. 
 

Situace v České republice je z hlediska výskytu tuberkulózy velice příznivá. V posledních 
patnácti letech klesla celková prevalence tuberkulózy z 14,58 (počet případů na 100000 
obyvatel) na 6,12 v roce 2007. Podobně klesla prevalence mikroskopicky pozitivních případů 
z 6,15 v roce 1990 na 1,94 v roce 2007 (1). Velmi nízký výskyt je zejména u dětí. V naší 
republice byl zaznamenán rovněž stoupající podíl cizinců z východní Evropy a z Asie. 
 
Mykobakterie a jejich vlastnosti 
Původce tuberkulózy Mycobacterium tuberculosis objevil v roce 1882 německý lékař Robert 
Koch. Za svoji práci v této oblasti mu byla v roce 1905 udělena Nobelova cena. V současné 
době obsahuje rod Mycobacterium již více než 140 jednotlivých druhů a jejich počet neustále 
roste. Pro člověka jsou primárně patogenní druhy zahrnované do skupiny M. tuberculosis 
komplex (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG, M. africanum, M. microti, M. canetti,  
M. pinnipedii, M. caprae) a M. leprae. Některé druhy jako M. kansasii, M. avium,  
M. intracelulare, M. fortuitum, M. marinum, M. ulcerans se řadí mezi podmíněné patogeny  
a mohou být původcem onemocnění, kterým se souhrnně říká mykobakteriózy. Genetické 
studie ukazují na to, že druhy zahrnované pod M. tuberculosis komplex jsou relativně mladé  
a vyvinuly se před 20000-35000 lety ze společného předka nazvaného M. prototuberculosis (2).  
 

Mykobakterie se liší od ostatních bakterií především složením buněčné stěny. Obsahuje 
lipidovou vrstvu tvořenou mykolovými kyselinami, které jsou navázány na vrstvu arabino-
galaktanu a další složky (dimykolát threalózy, lipoarabinomaman, ftiocerodimykocerozát,  
17 kDa glykoprotein a sulfolipidy), které jsou v současné době považovány za faktory 
virulence (3). Mykobakterie neprodukují žádný toxin nebo alespoň nebyl dosud objeven. To 
je i příčinou naprosto odlišných mechanismů imunitní odpovědi v průběhu infekčního 
procesu. Mykobakterie jsou typickým intracelulárním parazitem. Jejich intracelulární přežívání 
a množení je dáno schopností uniknout před destrukcí lysozomálními enzymy a reaktivními 
produkty kyslíku a dusíku. Jsou schopny zablokovat fůzi fagozómů s lysozómy a omezit 
zpracování a prezentaci antigenů T lymfocytům. Tyto vlastnosti jsou podmíněny existencí 
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systémů kontrolujících intracelulární expresi specifických genů regulujících odpověď  
M. tubeculosis na fagocytózu (4). Porovnáváním geonomu virulentních kmenů a atenuovaného 
kmene M. bovis BCG byly objeveny oblasti kódující faktory virulence, nazývané RD (region 
of diference) (5). Významnou roli má lokus RD1 s geny kódujícími produkci řady sekrečních 
proteinů (ESAT-6, CFP-10, PE35, EspA). Regulační systémy obsažené v RD1umožňují 
množení mykobakterií v infikovaném makrofágu a jejich pronikání do dalších mikrofágů 
nahromaděných v okolí (6). 
 
Imunita vůči mykobakteriální infekci 
Obranná reakce na infekci mykobakteriemi je mimořádně komplexní a podílejí se na ni jak 
fyziologické obranné bariéry, mechanismy nespecifické i specifické imunity, tak i faktory 
přirozené genetické rezistence. Při nejčastější formě vstupu M. tuberculosis do organismu 
dýchacími cestami je většina těchto ataků likvidována faktory specifické a nespecifické 
imunity na površích dýchacích cest (45). Adherující mykobakteriální buňky jsou velmi rychle 
fagocytovány plicními makrofágy. Na povrchu těchto buněk je paradoxně přítomna řada 
receptorů, které usnadňují průnik mykobakterií do nitra makrofágu. Po fagocytóze 
mykobakterií dochází k výrazné produkci cytokinů, které způsobují diferenciaci TH0 
lymfocytů do TH1 a TH2 subsetů T lymfocytárního systému. Tyto lymfocyty produkují 
cytokiny (INFγ, TNFα) a zpětně aktivující makrofágy. Fagocytované mykobakterie jsou 
usmrcovány pouze těmito „aktivovanými makrofágy“. INFγ a TNFα stimulují tvorbu 
NADPH oxidázy a reaktivních produktů dusíkového metabolismu, čímž výrazně zvyšují cidní 
aktivitu makrofágů. Zásadní význam má transportní membránový protein regulující 
pravděpodobně vytvoření fagososmu. Je kódován skupinou genů zejména Nramp-1 (kódující 
Natural resistance-associated macrophage protein 1) a má zřejmě podstatnou roli v geneticky 
podmíněné rezistenci vůči mykobakteriím (7). V souvislosti s genetickými predispozicemi je 
studována řada genů (SLC11A1 a VDR geny) (8). 
 

Aktivovaný makrofág je zdrojem cytokinů, které jsou zodpovědné za tvorbu granulomu. Do 
protektivní imunitní odpovědi se zapojuje specifická, buňkami zprostředkovaná imunita., 
představovaná CD4-/CD8- lymfocyty. Buňkami zprostředkovaná imunita se plně rozvíjí po 
cca 3 týdnech od začátku infekce. Její působení je ale spojeno jak s eliminací mykobakteriální 
infekce, tak s poškozením infikovaných tkání cytotoxickou reakcí v průběhu imunitní 
odpovědi. Protilátky, které se v průběhu mykobakteriální infekce rovněž vytvářejí, nemají 
projektivní charakter. 
 

Pouze 10 % jedinců infikovaných M. tuberculosis onemocní. Při setkání mykobakterie 
s makroorganismem mohou nastat v zásadě čtyři situace. V případě dostatečně účinné 
imunitní odpovědi dojde k rychlému usmrcení všech fagocytovaných buněk, aniž by došlo 
k manifestním projevům infekce a k onemocnění. Při nedostatečně účinné imunitní odpovědi 
dojde k množení mykobakterií uvnitř makrofágů, šíření infekce a k manifestaci onemocnění. 
Pokud je imunitní odpověď pouze částečně účinná, není organismus schopen eliminovat 
mykobakterie. Dochází k lokalizované infekci a ke vzniku primárního komplexu. Nedochází 
k manifestaci onemocnění a pacient rovněž není infekční. V případě oslabení imunity 
z různých příčin může dojít k reaktivaci infekčního procesu a rozvoji onemocnění. 
 
Problematika rezistentních kmenů na antituberkulotika 
Specifickým problémem současné doby je stoupající rezistence na antituberkulotika a šíření 
multirezistntních a vysoce rezistentních kmenů M. tuberculosis. Za multirezistentní (MDR–
TB = multidrug resistant tuberculosis) jsou považovány kmeny, které jsou rezistentní 
minimálně na isoniazid (INH) a rifampicin (RIF) ze základní řady antituberkulotik. Zkratkou 
XDR-TB (extensively drug-resistant tuberculosis) jsou označovány kmeny rezistentní na 
INH, RIF, flourochinolony a minimálně jeden injekční lék z druhé řady antituberkulotik 
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(amikacin, kanamycin, capreomycin). V posledních letech byly isolovány s extrémní 
rezistencí na antituberkulotika, které jsou v některých pracích nazývány TDR-TB (totally 
drug resistant tuberculosis). Tyto kmeny jsou charakktzeristické rezistencí na obě řady 
antituberkulotik. Zároveň ale probíhá diskuze, zda má smysl vyčleňovat další skupinu 
v podtatě jen více rezistentních XDR-TB. Situace v podstatě kopíruje vývoj rezistence na 
antibiotika u nespecifické bakteriální flóry s odstupem čtyřiceti let. Nabízí se tak analogie  
k rychlosti růstu, která je u mykobakterií rovněž přibližně čtyřicetkrát pomalejší. Výskyt 
rezistentních kmenů prudce stoupá. Největší výskyt MDR-TB je v Asii, Indii, latinské 
Americe, Africe a na středním východě. Ruská federace společně s Indií a Čínou představují 
62 % všech případů MDR-TB (9). V průmyslově vyspělých zemích je výskyt rezistentních 
kmenů spojován s migrací obyvatelstva z méně vyvinutých zemí. Například v USA bylo 80 % 
izolátů MDR-TB od ilegálních přistěhovalců z Mexika (16). V Evropě mají největší problémy 
s rezistentními kmeny tuberkulózy pobaltské státy, nejnižší výskyt je ve Skandinávii. Příčinou 
selekce rezistentních kmenů je neadekvátní terapie, přerušení nebo předčasné ukončení 
terapie. Vzhledem k několikaměsíční délce terapie se tyto problémy prezentují zejména 
v rozvojových zemích a tam, kde se z nějakých důvodů neuplatňuje nebo zhroutil systém 
dohledu nad tuberkulózou - například v zemích bývalého Sovětského svazu. Rezistentní 
kmeny se vyskytují dvakrát častěji u pacientů, kteří již byli na tuberkulózu léčeni (10). 
 

V posledních letech nabývá tuberkulóza na významu ve spojení s HIV pozitivitou. U těchto 
pacientů je rovněž vyšší výskyt rezistentních kmenů. Nejvýraznější je tento problém 
v rovníkové Africe, bojují s ním ale i pobaltské republiky a Ukrajina (11). 
 
Laboratorní diagnostika 
Přímý průkaz mykobakterií je v současné době možné provádět mikroskopicky, kultivačně  
a průkazem nukleových kyselin. Rutinní diagnostické laboratoře v podstatě kombinují 
jednotlivé metody s cílem poskytnout optimální kompromis mezi odbornými požadavky na 
diagnostiku a náklady na toto vyšetření. 
 
Mikroskopické vyšetření 
Standardně se provádí u všech typů vzorků biologického materiálu s výjimkou výtěrů 
(laryngální výtěr popřípadě jiné stěry). V praxi se standardně používá Ziehl-Neelsenovo 
barvení nebo fluorescenční barvení. Nevýhodou mikroskopie je velmi nízká senzitivita  
i specifita. Pro pozitivní výsledek je nutná koncentrace mykobakterií alespoň 1000 bb/ml  
ve vyšetřovaném vzorku. V závislosti na podmínkách se mikroskopicky zachytí 20 – 40 % 
pozitivních vzorků. Výhodou je rychlost vyšetření a nízká cena. V rozvojových zemích je 
mikroskopie základním vyšetřením. 
 
Klasická kultivace 
Rovněž se standardně provádí u všech typů vzorků. Používají se současně tekuté a pevné  
(v Čechách nejčastěji vaječné) kultivační půdy. Základní doba kultivace je šest týdnů, řada 
laboratoří sice vydá výsledky, ale pokračuje v kultivaci ještě dalších tři až šest týdnů. Není 
výjimkou, že jsou pomalu rostoucí kmeny M. tuberculosis diagnostikovány až devátý týden. 
Klasická kultivace je stále považována za zlatý standard, je vysoce senzitivní, cenově rovněž 
vychází přijatelně. 
 
Metabolické metody – „rychlá kultivace“ 
V principu se jedná o kultivaci v tekuté kultivační půdě. Růst mykobakterií je detekován 
senzorem, který reaguje na změny koncentrace kyslíku nebo oxidu uhličitého v kultivační 
půdě, způsobené metabolismem bakterií. Rychlost detekce závisí na množství bakteriálních 
buněk přítomných ve vzorku a na jejich metabolické aktivitě. Průměrná doba detekce 
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pozitivního vzorku je 13 – 14 dní. Tuto metodiku lze využít i pro stanovení citlivosti na 
antituberkulotika, konečný výsledek včetně citlivosti je pak laboratoř schopna poskytnout 
během tří týdnů. Výrobci používají vysoce kvalitní kultivační půdy, což se odráží ve vysoké 
senzitivitě metody, která často převyšuje klasickou kultivaci zejména v laboratořích, které si 
samy připravují kultivační půdy. Nevýhodou je jejich vyšší cena. 
 
Průkaz nukleové kyseliny 
Využití genetických metod má dlouhou historii. Prakticky všechny metodiky, které byly 
v této oblasti vyvinuty, byly zároveň vyzkoušeny jak pro identifikaci mykobakterií, tak i pro 
jejich průkaz přímo v klinickém vzorku. Nejenom laboratoře v České republice, ale i v jiných 
rozvinutých zemích velmi často požívají tak zvané „home made“ metodiky. V současné době 
je k dispozici řada komerčně dostupných diagnostických souprav poskytujících validní 
výsledky Problémem detekce M. tubeculosis je neexistence vhodné sondy specifické pouze 
pro tento druh. Používaná sonda je společná pro všechny species zahrnuté pod M. tuberculosis 
komplex. Problém provedení několika amplifikačních reakcí najednou řeší multiplex PCR. 
Poněkud jinou cestou jdou metody založené na dvou, po sobě jdoucích postupech. V prvém se 
amplifikuje kromě vlastní sondy ještě další část geonomu. Většinou se využívají oblasti 16S - 
23S rRNA, které umožňují dosáhnout vyšší citlivosti reakce, protože bakteriální buňka 
obsahuje podstatně více RNA. Namnožená nukleová kyselina je ve druhém kroku 
identifikována pomocí hybridizace se specifickou sondou, popřípadě dalšími metodami, jako 
jsou štěpení endonukleázami a identifikace na základě štěpných produktů, microarray nebo 
sekvenací. V praxi se nejlépe uplatnily „stripové“ metody, kdy jsou specifické hybridizační 
DNA sondy fixovány na plastovém proužku. Pro přímou detekci mykobakterií z biologického 
vzorku je nutné zpravidla použít jiné diagnostické soupravy než pro identifikaci 
vykultivovaných bakterií. V obou případech je senzitivita těchto metod vyšší než 85 %  
a specifita se blíží 100 % (12, 13, 14). 
 
Stanovení citlivosti na antituberkulotika 
V současné době je možné použít tři různé metody pro fenotypické stanovení rezistence. – 
Canettiho proporční metodu na pevných půdách, metabolickou metodu a MIC. S polečným 
rysem všech těchto metod je tolerance 1% rezistentních jedinců v populaci. Tato podmínka, 
společně s dalšími faktory způsobuje poměrně značné problémy při provádění těchto metod 
v praxi. V této oblasti lze očekávat významnou roli od genetických. Na rozdíl od 
enterobakterií je situace u mykobakterií podstatně jednodušší. V současné době jsou známy 
geny rezistence M. tuberculosis na základní antituberkulotika, fluorochinolony a některá další 
antituberkulotika druhé řady. Stripové metody umožňují vedle identifikace mykobakterie 
detekovat rezistenci na isoniazid a rifampicin, popřípadě na další antituberkulotika (15). 
Naprosto převratný je systém GeneXpert, který provádí automaticky isolaci nukleové 
kyseliny a následně multiplex RT-PCR na MTB. Vyšetření trvá necelé dvě hodiny. 
 
Detekce aktivace imunitního systému 
V současné době prodělala nepřímá detekce onemocnění tuberkulózou obrovský vývojový 
skok způsobený poznatky v oblasti geonomu M. tuberculosis a objevem proteinů specifických 
pouze pro tento druh.  Obecně se těmto nepřímým metodikám říká cytokinové testy a slouží 
k detekci latentní tuberkulózy. V principu jde o stimulaci imunitního systému antigeny 
mykobakterií a následnou detekci produkce cytokinů nebo akumulace monocyto-
makrofágových buněk a T lynfocytů. Aktivace imunitního systému, zejména TH1 subsetu 
lymfocytů, nastává velmi rychle po infekci mykobykteriemi a je přítomna po celé latentní 
období. Oproti tomu aktivní vylučování mykobakterií pacientem, stejně jako případný vzestup 
protilátek nastává až s manifestací onemocnění. Cytokinové testy tedy umožňují detekci 
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latentní formy tuberkulózy. Od kožního tuberkulinového testu se postupně upouští pro nízkou 
senzitivitu i specifitu (obsahuje antigeny vyskytující se u řady dalších mykokterií . Produkce 
INFγ je prokazována pomocí ELISA metodiky QuantiFERON-TB Gold (Cellestis Ltd, 
Australia). Technikou ELISPOT (enzyme-linked immunospot assay) je možné kvantifikovat 
množství aktivovaných T lymfocytů (T-SPOT.TB, Oxford Immunotec, Oxford, UK). Pro naši 
populaci je podstatné, že cytokinové testy vykazují výrazně lepší výsledky oproti TT  
u pacientů imunizovaných BCG vakcínou (4). U imunokompromitovaných a HIV pozitivních 
pacientů vykazují rovněž méně falešně negativních výsledků. Výsledek u těchto pacientů je 
ale závislý na množství T lymfocytů v krvi pacienta. 
 
Současná situace dětské TB v České republice 
 
Výskyt dětské tbc 

Rok Počet případů Podle pohlaví  Podle věku  Podle forem Očkování   

   CH D 0-1 1-6 6-15 15-18 Plicní Mimopl An Ne ? 

2006  19 8 11 0 2 6 11 12 7 8 2 9 

2007  8 4 4 2 0 2 4 7 1 6 0 2 

2008  4 3 1 0 0 3 1 3 1 4 0 0 

2009  11 7 4 0 1 7 3 10 1 7 0 4 

2010  10 4 6 2 2 1 5 8 2 6 2 2 

2011  3 2 1 1 1 0 1 3 0 1 1 1 
 

Celkem    55 28 27 5 6 19 25 43 12 32 5 18  

Národnost: česká 33, romská 7, cizinci 15 

 

Souhrn 
Za období 2006-2011 bylo léčeno 55 případů dětské tbc, z toho 28 chlapců a 27 děvčat. Podle 
věku bylo 5 kojenců do 1 roku věku, 6 dětí v předškolním věku, 19 dětí 6-15 let a 25 ve věku 
15-18 let. Podle forem byla převaha plicních případů 43 proti 12 případům mimoplicní tbc. 
Kalmetizováno bylo 32 dětí, neočkováno 5 dětí, u 18 se kalmetizaci nepodařilo ověřit 
(Romové a cizinci). 33 dětí bylo české národnosti, 7 Romové a 15 cizinců (Vietnam, 
Ukrajina, Mongolsko, Kazachstán, Kyrgistán, Nigérie, Somálsko). 
 
Mykobakteriózy 
Za uvedené období bylo léčeno 9 dětí na mykobakteriózy krčních uzlin. U 7 z nich bylo 
příčinou M. avium, u 2 M. interjectum. 7 z nich nebylo BCG vakcinováno. 
 
Kalmetizace 
Vzhledem ke klesající incidenci tbc u dětí byla postupně zrušena revakcinace proti tbc ve 
věku 11 let od března 2009 (vyhl. 65/2009 Sb.) a plošná primovakcinace novorozenců od 
listopadu 2010 (vyhl. 299/2010 Sb.). Nadále se očkují povinně jen děti z rizikových skupin. 
Primovakcinaci i revakcinaci lze ale dále provádět na přání rodičů. 
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V souvislosti se zrušením BCG vakcinace a pro malou incidenci dětské tbc se z rozhodnutí 
MZd soustředí pacienti 0-18 let s onemocněním tbc a mykobakteriózami z celé republiky na 
jediné pracoviště dětské kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze, kde se zřizuje Centrum pro 
diagnostiku a léčbu tbc a mykobakterióz pro děti a dospívající. 
 
Závěr 
Laboratorní diagnostika tuberkulózy udělala značný pokrok zejména díky poznatkům na 
molekulární úrovni. Vedle kultivačních metod máme k dispozici genetické metody  
a cytokinové testy. Pro stanovení správné diagnózy ale není žádná z nich sama o sobě 
dostačující. Dětská tuberkulóza se vyskytuje v ČR ve velmi malém počtu. 
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TBC U DĚTÍ Z POHLEDU KLINIKA 
 
Holčíková A., Helešic J., Klapačová L., Svobodová J. 
Klinika dětských infekčních nemocí, FN Brno 
Mikrobiologie TBC, Státní zdravotní ústav Brno 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Trvale klesající incidence tuberkulózy v české populaci, která v roce 2010 dosáhla hodnoty 
6,5, ukončila dlouholetou diskusi o nezbytnosti očkování proti TBC. Ministerskou vyhláškou 
č.229/2010 byla od 1. 11. 2010 zrušena plošná BCG vakcinace novorozenců. K očkování 
proti TBC jsou nyní indikováni pouze vybraní novorozenci, kteří jsou buď pro dřívější výskyt 
TBC v rodině anebo země původu rodičů, tuberkulózou ohroženi. 
 

Díky dobré kontrole nad TBC, trvalému poklesu incidence a zajisté i proočkovanosti dětské 
populace, byla v minulých letech tuberkulóza u dětí onemocněním vzácným. 
 

Očkování proti TBC nechrání spolehlivě dítě před onemocněním v případě každodenního 
kontaktu. Avšak chrání dítě před nákazou při nepravidelném kontaktu s TBC nemocným  
a před závažnými, zejména milárními formami onemocnění. 
 
Autoři referují o tuberkulóze 12leté očkované dívky a dvou neočkovaných malých dětí 
(kojenec a batole), pro které byla zdrojem nákazy TBC nemocná mikroskopicky pozitivní 
matka, respektive teta dítěte. Obě děti onemocněly plicní formou, s typickými rentgenovými 
nálezy, starší z nich s miliárním rozsevem. Kultivační vyšetření ze žaludeční laváže bylo  
u obou dětí kultivačně pozitivní, u dítěte s miliárním rozsevem i mikroskopicky pozitivní. 
Izolace a léčba dosud probíhá za povinné minimální 8týdenní hospitalizace na KDIN. 
 

V souvislosti s ukončením očkování BCG vakcinace lze očekávat, že se i další případy 
onemocnění tuberkulózou u dětí vyskytnou a bude nutno přidat tuto rozvahu k diferenciální 
diagnostice. 
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BCGITIDA KYČELNÍHO KLOUBU JEDNOROČNÍHO DÍTĚTE  
DIAGNOSTIKOVANÁ V ROCE 2011 – MIKROBIOLOGICKÁ 
KAZUISTIKA 
 
Horová B. 
Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Na Bulovce, Praha 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Mikrobiologická diagnostika má velkou a nezastupitelnou úlohu v odkrývání mykobak-
teriálních infekcí. Celá diagnostika se opírá o znalosti biologie původců – mykobakterií  
a promítá se při jejich průkazu, identifikaci, testech citlivosti a následné terapii. 
Z praktického hlediska dělíme mykobakteria na obligátně patogenní /M. tuberculosis,  
M. bovis, M. leprae, M. africanum/, podmíněně patogenní /M. vium-intracelulare, M. kansasii, 
M. xenopi, …/ a nepatogenní /M. smegmatis, M. phlei, …/. 
Mykobakteria jsou systematicky zařazena dle Bergeyś manuálu do Group 21 Mycobacterium, 
rod Mycobacterium s jednotlivými druhy. 
 
Zánět kyčelního kloubu vpravo 1 rok staré holčičky, narozené 13. 2. 2010, probíhal od 
ledna 2011 a jako původce bylo na konci února 2011 identifikováno Mycobacterium bovis-
BCG. 
 

M. bovis jako patogenní druh je původce tuberkulozy skotu a jiných zvířat, výjmečně 
člověka. Jeho faktorem virulence je vysoký obsah lipidů v bakteriální buněčné stěně, tvorba 
cord-faktoru /toxický glykopeptid/, dále je intracelulárním patogenem s dlouhou generační 
dobou růstu 20 až 30 hodin, dělá chronické infekce. Rozvoj infekce je závislý na infekční 
dávce, na perzistenci a množení mykobakterií a na stavu buněčné imunity jedince, neb 
sérové globuliny nemají na rozvoj onemocnění velký význam. 
M. bovis-BCG /Bacillus Calmette Guérin/ bylo cíleně uměle připraveno z původně 
virulentního kmene M. bovis dlouhodobým pasážováním na půdách se žlučí a tak zbaveno 
virulence. Užívá se k očkování proti tuberkulóze a v imunomodulační terapii. 
 
BCG vakcína je živá atenuovaná vakcina, obsahující M. bovis attenuatum-BCG 2-8x 10 na6 
CFU /živých oslabených zárodků/. Dětem do 1 roku se podává 1x 0,05 ml, nad 1 rok 1x 0,1 ml 
v přísně intradermální aplikaci zkušeným vyškoleným pracovníkem pro intradermální 
aplikaci očkovacích látek. 
Patogeneticky může M. bovis-BCG způsobit generalizovanou lymfogenní infekci z před-
pokládaného zdroje infekce očkovací látky. Může dojít k arteficiální inokulaci v různé lokalitě 
v těle jedince a predispozičními faktory je pravděpodobně defekt buněčné imunity a primární 
poškození toho onemocnělého místa mykobakterii. 
 
RA referovaného dítěte je bez zátěže, porod proběhl v termínu bez komplikací, porodní váha 
3,43 kg, výška 47 cm. 
 

Očkování proti tuberkulóze bylo provedeno 4. den po narození vakcínou BCG VACCINE 
Dánské výroby, bez komplikací po aplikaci, pustula zhojena standardně. 
 

Při obvyklé ortopedické kontrole kyčlí v 6. týdnu po narození dítěte, 24. 3. 2010, bylo 
diagnostikováno vrozené jednostranné vykloubení kyčle vlevo /dle ortopedické nomen-
klatury IIIA/ a nasazeny Pavlíkovy třmeny. Stav se vyvíjel uspokojivě, dítě prospívalo, ale 
opakovaně prodělávalo katary dýchacích cest s teplotami a bylo léčeno antibiotiky. 
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Rodiče přichází s dítětem, 24. 2. 2011, do ortopedické ambulance na doporučení dětského 
lékaře pro bolestivost a zarudnutí kyčelního kloubu vpravo. Po vyšetření indikována punkce 
kyčelního kloubu, nasazena sádrová spika a punktát odeslán na bakteriologické a histologické 
vyšetření. Histologové popsali zánět nespecifický. 
 
Mikrobiologická diagnostika této kazuistiky začíná 28. 2. 2011, kdy dostáváme na oddělení 
klinické mikrobiologie 2 vzorky punktátu kyčelního kloubu z ortopedické kliniky naší 
nemocnice. Punktáty v injekční stříkačce byly kliniky indikovány ke klasické aerobní  
a anaerobní kultivaci. Přímá mikroskopie punktátu byla s nálezem jednojaderných leukocytů, 
erytrocytů a bez průkazu mikroorganizmů. Na základě zmíněné mikroskopie a současné 
konzultace klinika s naším mikrobiologickým oddělením bylo provedeno vyšetření na 
specifickou bakteriální flóru, na mikroorganizmy rodu Mycobacterium. Barvení na 
mykobakteria /auramin pro fluorescenci a ZN pro světelnou mikroskopii/ neprokázalo 
acidorezistentní tyčinky. Následné vyšetření PCR na komplex M. tuberkulosis - 
Mycobacterium tuberculosis complex: M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis BCG,  
M. bovis ssp bovis, M. bovis ssp caprae, M. microti, M. canettii bylo 4. 3. 2011 pozitivní. 
Dne 15. 3. 2011 vychází z punktátu pozitivní zrychlená kultivace v systému MGIT 
/Mycobacterium Grow Identification Tube/ za 13 dní od založení inokulované lahvičky do 
analyzátoru MGIT /lahvička obsahuje Middelbrook bujon + suplement + antibiotoka/. 
Mikroskopie z MGITu potvrzuje acidorezistentní tyčinky uspořádané do kordů. 
Následná identifikace z MGITu prokazuje M. bovis-BCG. 
 

Subkultury z MGITu byly zaslány do NRL pro mykobakteria SZÚ Praha na ověření 
identifikace a na vyšetření testů citlivosti k antituberkulotikům. Výsledek potvrzuje 
identifikaci, kmen s citlivostí k STM  EMB  RIF  PAS  CS  KANA a s  rezistencí k INH   
a  PZA. 
 

Následně vyžádané vyšetření kvantitativních testů s rozšířenou citlivostí jsou s výsledky MIC 
jsou: AMI 0,5  RIF 0,5  CIP 0,5  OFL 1,0  CAPR 0,5  AZI 0,5  CLARI 0,125  požadovaný 
linezolid nebyl dobře hodnotitelný. 
 
Po zjištění pozitivity v mikrobiologické laboratoři byl výsledek o mykobakteriologické 
pozitivitě okamžitě telefonicky hlášen ošetřujícímu lékaři na ortopedii s následným 
písemným nálezovým listem doplněným o komentář: „vykultivovaný kmen mykobakteria 
posíláme do NRL pro mykobakteria k ověření, zda jsou zachovány typické vlastnosti  
M. bovis-BCG a pro vyšetření citlivosti k antituberkulotikům“. 
 
Pacientka byla přeložena na oddělení pro léčení dětské tuberkulózy do nemocnice v Krči. 
 
Pro neuspokojivé klinické výsledky pacientky byla v listopadu 2011 zkontrolovaná vakcína 
vyžádaná přes SÚKL od výrobce z Copenhagenu Dánsko. Výsledek nezaznamenal chybu 
ve výrobě, vyšetřil testy citlivosti kmene M. bovis-BCG, neprokázal zbytkovou virulenci 
kmene ani rezistenci vakcinačního M. bovis.BCG k antituberkulotikům. 
 
V mikrobiologické laboratoři jsme PCR průkazu DNA vyšetřovali metodou real time na 
Rotor Gene s komplexem M. tuberculosis complex. MGIT, zrychlená kultivace, byla prove-
dena na poloautomatickém analyzátoru výrobce Becton Dickinson. Barvení narostlých 
mykobakterií provádíme ZN pro světelnou mikroskopii, přímá mikroskopie biologického 
materiálu – punktátu barvíme navíc auraminem pro fluorescenci podle standardních 
vyšetřovacích metod. K identifikaci narostlého kmene v MGITu s výsledkem M. bovis-BCG 
jsme použili proužky Geno Type MTBC, HAIN Lifescience. 
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V referujícím případu BCGitis onemocnělo dítě stáří 1 roku, dítě bylo vakcinováno proti 
tuberkuloze v porodnici, buněčná imunita nebyla patrně vyzrálá, o zbytkové virulenci 
kmene M. bovis-BCG v aplikované vakcíně nelze podat referenci, ale kontrola ve výrobě 
vakcín toto vylučuje. Nevíme nic o aplikační formě vakcíny, zda byla podána pouze do kůže 
a nikoli do podkoží až svalu, pustulka byla beze zbytku zahojena, po očkování nehnisala. Dítě 
mělo vrozené jednostranné vykloubení kyčle vlevo, zánět kloubu způsobený M. bovis-BCG 
bylo vpravo. V OA jsou popsány opakované infekty v oblasti dýchacího traktu, opakovaně 
léčeno antibiotiky. 
 
Předkládám příklad onemocnění a jeho diagnozu, které je postaveno na spolupráci klinik – 
mikrobiolog. Z obou stran je potřebná včasná informovanost ve vztahu k pacientovi, 
maximální a vyčerpávající využití diagnostických možností s neopominutelnou indikací 
kontrol léčby. V oblasti molekulární genetiky zvážit rozšíření metody vyšetřování o průkaz 
RNA mykobakterií, která prokazuje živá mykobakteria, stanovovaná DNA prokazuje i mrtvé 
formy mikroorganizmů. 
 
Závěrem bych ráda zmínila velké osobnosti bakteriologie, a to v oblasti mykobakteriologie, 
1819 Laenec, 1865 Vilemin, 1873 Hansen, 1882 Robert Koch. V neposlední řadě nutno 
zmínit práci a snahu pracovníků na poli molekulárně biologických metod vyšetřování pro 
jejich rychlou, přesnou a spolehlivou mikrobiologickou diagnostiku ve vztahu k léčení 
pacientů, ale současně i připomenout stálou nutnost klasických kultivačních metod 
vyšetřování. 
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KOLISTIN V DĚTSKÉM VĚKU 
 
Chmelařová E. 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, antibiotické středisko 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Rezistence mikroorganismů neustále roste, především na jednotkách intenzívní péče. Od roku 
1970 byla přednost při výběru antibiotik pro léčbu gramnegativních infekcí dávána 
cefalosporinům, aminoglykosidům a karbapenemům. Vzhledem k stále omezenějšímu počtu 
antibiotik, která lze využít k léčbě infekcí způsobených rezistentními kmeny (MDRO), se 
pozornost obrací na antibiotika v minulosti méně využívaná, ale v současnosti stále citlivá. 
Mezi tato antibiotika patří i kolistin. Je to polypeptidové antibiotikum získané z kmene 
Bacillus polymyxa var. colistinus poprvé v Japonsku roku 1949. Izolován byl polymyxin A – 
E. Pro lokální užití se využívá polymyxin B, pro intravenózní aplikaci je určen polymyxin E. 
Je ve dvou formách - kolistin sulfát a kolistimetát sodný. Ten má nižší toxicitu, pomalu se 
uvolňuje hydrolýzou ve tkáních a mění se na aktivní kolistin (prodrug). 
 

Mechanismus účinku je vazba na fosfolipidy a lipopolysacharid ve vnější buněčné 
membráně gramnegativních bakterií, což vede k poškození buňky s baktericidním efektem. 
Kolistin má velkou molekulu, minimálně se vstřebává z GIT, má malou vazbu na bílkoviny  
a špatný průnik do tkání. Má vedlejší neurotoxické a neuroloxické účinky. Proto byl  
v minulosti méně užíván. Prudké zvýšení rezistence gramnegativních bakterií (MDRO) 
koncem 90. let způsobilo jeho renesanci v současné době. Je posledním citlivým antibiotikem 
pro multirezistentní kmeny Pseudomonas aeruginosa a Acinetobacter baumannii  
a Enterobacteriaceae. Rezistence se prozatím vyskytuje zřídka. V současné době probíhá řada 
studií u dospělých pacientů léčených kolistinem řada studií. Zabývají se podrobněji jeho 
P/F/PD parametry a znovu ověřují negativní vedlejší účinky. 
 
O využití kolistinu a jeho bezpečnosti v léčbě infekcí u dětských pacientů (mimo cystické 
fibrosy) je velmi málo údajů. Uveřejněné práce podávají informace o léčbě vysoce rizikových 
pacientů s infekcí (MDO). V roce 2009 byla v Pediatric Infectious Disease Journal (1) 
zveřejněna informace o retrospektivní studii užití kolistinu u dětí. Celkem bylo v literatuře 
uveřejněno 370 případů léčby dětských pacientů ve věku od novorozenců do 19 let. 
Neurotoxické účinky se objevily u 2,8 %. Stejní autoři informovali o vlastních výsledcích (2) 
v léčbě 8 dětských pacientů kolistinem. Jednalo se o léčbu pneumonie (3), CNS infekce (3), 
bakterémie (1) a komplikované infekce kůže a měkkých tkání (1) způsobených rezistentními 
kmeny P. aeruginosa, A. baumannii, K. pneumoniae a Enterobacter cloaceae. Byla použita 
maximální denní dávka - 3mg/kg (40 000 IU/kg) s velmi dobrým klinickým efektem a tolerancí 
bez vedlejších účinků. V závěru všech uveřejněných studií se objevuje doporučení pro další 
sledování bezpečnosti a dávkování kolistinu v léčbě MDRO infekcí dětských pacientů. 
 

V České republice by zkušenosti s podáváním kolistinu u dětských pacientů mohla mít hemato- 
onkologická centra fakultních nemocnic. Žádné uveřejněné informace ale nebyly nalezeny. 
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HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU V POSTVAKCINAČNÍ ÉŘE 
 
Mihál V. 
Dětská klinika LF UP a FN Olomouc 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Horečka neznámého původu (fever of unknown origin, FUO) patří ke svízelným 
diagnostickým problémům především všeobecného, vnitřního a dětského lékařství. V širším 
slova smyslu jde o jakékoli diagnosticky neujasněné horečnaté onemocnění. V užším slova 
smyslu jde o dlouhodobý horečnatý stav definovaný obecně uznávanými kritérii. Klasické 
vymezení navrhli před více než 40 lety Petersdorf s Beesonem. FUO je definovaná jako 
horečnaté onemocnění (horečka přesahuje hodnotu 38.0 °C alespoň při jednom z nejméně  
3 měření), které u dítěte trvá déle než 10 dnů a které nemá zřejmý zdroj navzdory důkladné 
anamnéze, fyzikálnímu vyšetření a předběžným laboratorním analýzám. V adolescentním 
věku a v dospělosti o FUO mluvíme, až když doba neúspěšného zjišťování příčiny horečky 
trvá 2-3 týdny. 
 

FUO je častěji nezvyklá prezentace běžných onemocnění než běžná prezentace neobvyklých 
chorob. I když je horečka neznámého původu v dětském věku poměrně častá diagnóza 
(četnost 10-25 %), jako příčina hospitalizace je uváděna pouze v 1-5 %. Při důkladném 
zhodnocení však kritéria FUO obvykle splňuje více než 20 % přijatých dětí. PLDD ve své 
ambulantní péči ošetřuje až 14 % dětí ve věku do dvou let, které splňují kritéria FUO. 
 

Proč je FUO nebezpečná? 
1. FUO je příznak život ohrožující nebo invazivní bakteriální infekce  
2. až u 2-12 % dětí s FUO probíhá okultní bakteriémie  
3. vysokou incidenci FUO pozorujeme u dětí s toxickým vzhledem (stavem)  
4. rozvoj FUO ovlivňuje několik důležitých faktorů: věk dítěte, stav výživy a imunity  
5. průměrný čas, který potřebujeme k odhalení původu horečky při hospitalizaci je  

v průměru až 19 dnů (v přednemocniční péči je oprávněně delší)  
 

Antibiotika v léčbě u dětí s FUO 
V případě nejasného původu prolongované horečky obvykle zahajujeme empirickou 
(iniciální) antibiotickou léčbu podle klinického obrazu nebo lokální epidemiologické situace. 
Empirickou léčbu naslepo do výsledků bakteriologického nebo molekulárně biologického 
(PCR) vyšetření zahajujeme betalaktamovým ATB - amoxicilin nebo potencovaný amino-
penicilin s betalaktamázovým inhibitorem v dávce 100 mg/kg/den. 
 

Péče o dítě v kojeneckém věku s toxickým vzhledem by vzhledem k možným komplikacím 
(DIC, hypovolemický šok) měla být poskytována v průběhu hospitalizace. Bylo publikováno 
mnoho diagnostických a léčebných algoritmů a vyřešenou lze snad považovat otázku zahájení 
širokospektrální antibiotické léčby u dětí s toxickým vzhledem. Neexistuje zatím ale shoda, 
zda je nevyhnutné u všech "toxických" dětí provést i lumbální punkci s odběrem 
mozkomíšního moku na mikrobiologické vyšetření (u novorozenců a mladých kojenců shodu 
nalézáme snadněji). 
 

V případě nejasného toxického stavu je antibiotickou léčbou volby podání cefalosporinů II. 
nebo III. řady (cefuroxim 100-200 mg/kg/den, cefotaxim 100-200 mg/kg/den, ceftriaxon  
50-100 mg/kg/den). Alternativním postupem je kombinace betalaktamových ATB 
(ampicilin/amoxicilin s betalaktamázovým inhibitorem 100 mg/kg/den) a aminoglykozidů 
(gentamycin nebo netromycin 5-7,5 mg/kg/den). 
 
U dětí toxického vzhledu je nutná/vhodná úvodní hospitalizace v podmínkách intenzivní či 
intermediární péče. Léčba je zaměřena na stabilizaci celkového stavu - především 
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kardiopulmonální stability: parenterální přísun tekutin, volumoexpandery, katecholaminy, 
oxygenoterapie. Velmi důležité je zajištění stability vnitřního prostředí - korekce deficitu 
minerálů, poruchy acidobazické rovnováhy a stabilizace CNS - protikřečové léky  
a antiedémová léčba. Včasnou monitorací koagulačních parametrů lze zachytit rozvoj 
dyskoagulačního stavu (DIC), vyžadující bezodkladnou korekci substituční léčbou. 
 
FUO u dětí  v postvakcinační éře 
Riziko vážné bakteriální infekce (bakteriémie, pneumonie, meningitidy, pyelonefritida) je 
nejvyšší bezprostředně v novorozeneckém období v průběhu prvních měsíců života. Toto 
riziko je větší i nezralých dětí a snižuje se postupně s věkem dítěte. Praxe se vyvinula 
od konservativního přístupu ke kojencům mladším 3 měsíce s horečkou s extensivním 
vyšetřováním, hospitalizací a léčbou antibiotiky k využívání kombinace klinického vzhledu, 
věku a laboratorních vyšetření pro vyjádření stupně rizika vážné bakteriální infekce (SBI- 
serious bacterial infection), které napomáhá k vytváření návodů (směrnic) jak přistupovat 
k léčbě. Meta-analýzy z devadesátých let 20. století nalezly větší riziko SBI, bakteriémie  
a meningitidy u „vysoce-rizikových“ kojenců versus „nízko-rizikových“ kojenců mladších  
3 měsíce (24,3 %, 12,8 % a 3,9 %) vs 2,6 %, 1,3 % a 0,6 % resp.). I když pečlivé vyšetření 
kojenců mladších 3 měsíců s horečkou zůstává důležité pro posouzení pravděpodobnosti SBI, 
zcela zřejmě mnoho těchto kojenců nevyžaduje, aby spadali do rigidních algoritmů vyšetření 
a léčby. Kojenci ve věku 61-90 dnů mají menší riziko SBI v porovnání s kojenci <60 dnů. 
Jedna observační studie potvrdila, že majorita (64 %) z 3000 kojenců ve věku <3 měsíce 
s horečkou >38°C, kteří byli léčeni praktickým dětským lékařem nemuseli podstoupit 
nemocniční léčbu a léčebné výsledky byly vynikající. Pokud se praktici řídili doporučenými 
postupy (42 %) léčebné výsledky nebyly lepší, ale dětí byly zatížení větším množstvím 
laboratorních vyšetření a byli i častěji hospitalizované. 
 

I když je riziko SBI podstatně nižší u dětí ve věku 3-36 měsíců je entita okultní bakteriémie 
(OB) jednou z vážných komplikací. Dvě rozsáhlé studie z předvakcinační éry prokázaly 
celkové riziko OB u dětí vě věku 3-36 měsíců s horečkou >39,4°C kolem 3 %. Většina dětí 
s OB měla benigní klinický průběh onemocnění, ale některé z nich progredovaly do těžkých 
fokálních infekcí. Rozikovými faktory pro OB byly věk 6-36 měsíců, horečka>39,4°C  
a zvýšení počtu leukocytů >15 000. Většina případů OB byla zapříčiněna Streptococcus 
pneumoniae (Sp.), s menším počtem zapříčiněnými Haemophilus influenzae typu B (Hib)  
a příležitostně Neisseria meningitidis (Nm), Staphyloloccus aureus, streptokokus skupiny A, 
Escherichia coli a Salmonella spp. Jelikož děti s OB mohou rozvinout častěji vážnou fokální 
infekci zejména bakteriální meningitidu mnoho lékařů se snaží vyvinout strategii pro 
identifikaci dětí, které mají vysoké riziko OB. I když byly postupně nalezeny signifikantní 
asociace mezi testy (např. zvýšené počty leukocytů a OB), nízká prevalence OB vytvořila 
nízkou pozitivní prediktivní hodnotu (10-15 %). Když porovnáváme riziko meningitidy u dětí 
s okultní pneumokokovou bakteriémii (~1 %), riziko meningitidy u dětí s OB zapříčiněnou 
Hib a Nm je přibližně 12x a 86x vyšší, resp. 
 
Co se změnilo v managementu dětí s FUO? 
Po zavedení konjugované Hib vakcíny v roce 1988 (USA) incidence Hib infekcí u dětí <5 let 
klesla mezi roky 1997-2007 na 99 %. Po zavedení sedmivalentní konjugované vakcíny 
(PCV7) v roce 2000, incidence pneumokokové meningitidy u dětí ve věku <2 roky klesla na 
64 % a očekává se další snížení po zavedení PCV13 v roce 2010. Chemoprofylaxe v průběhu 
těhotenství pro prevenci velmi časné infekce kojenců těhotných žen kolonizovaných B 
streptokoky (Streptococcus agalactiae) byla velmi úspěšná, na základě doporučených postupů 
z roku 1996 snížila infekci o 80 %. 
 

U kojenců s horečkou ve věku do 90 dnů života (skupina s nejvyšším rizikem SBI) zlepšila 
dostupnost nových diagnostických testů správnost odhadu rizika infekce. Změny v celkovém 
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počtu leukocytů, absolutním počtu neutrofilů, nebo absolutním počtu nezralých neutrofilů 
jsou v přímé spojitosti s SBI. I když počet leukocytů není specifický pro SBI, je celkový počet 
leukocytů <5000/mm3 a 15 000/mm3 často asociován s SBI. Zvýšené sérové hodnoty CRP  
a prokalcitoninu (PCT) jsou rovněž u kojenců asociovány s SBO u kojence s horečkou. 
Protože hladina CRP stoupá pomaleji než hadina PCT, PCT je více sensitivní test pro určení 
SBI u kojenců, kteří mají horečku kratší dobu než 12 hodin. CRP je méně specifický neý PCT 
a bává u 25 % kojenců zvýšený i u virových infekcí. Hodnota PCT je v kontrastu s CRP 
normální u kojenců s virovou infekcí, včetně respiračně synciciálního viru (RSV) a ente-
rovirové infekce, což jsou dvě nejčastější příčiny horečky u kojenců < 90 dnů. I když použití 
PCT testu je lepší než vyšetření leukocytů nebo CRP, tento test má i své nevýhody: dlouhý 
část než obdržíme výsledku a cena testu 
 

Diagnostika virových infekcí rovněž prošla výrazným zlepšením v průběhu posledních dvou 
dekád. Dnes máme k dispozici mnoho diagnostických testů, včetně rychlé chromatografické 
imunoeseje, přímé fluorescentní protilátkové eseje a eseje polymerázové řetězové reakce 
(PCR), které jsou velmi přesné a klinické laboratoře jsou schopny oznámit výsledky do  
24 hodin. Zvýšená schopnost rychlé identifikace kojence s virovou infekcí zlepšila 
management o kojence s horečkou a vedla ke snížení užití pomocných testů, ale zejména 
vedla ke sníženému užívání antibiotik a zkrácení délky hospitalizace. 
 

I když i v postvakcinační éře (po zavedení očkování proti Hib a Sp) jsou nevakcinační 
sérotypy Sp nejčastější příčinou invasivní pneumokokové nemoci, celkový počet invasivní 
infekce klesl po zavedení PCV7 přibližně o 50 %. Nevakcinační kmeny Sp zapříčiňují 
převážně sinopulmonární infekce, včetně empyému a sepse, jsou doprovázeny spíše 
„nápadnou“ než okultní bakteriémií. Nm může zapříčinit OB a vést k vážným komplikacím, 
ale její incidence je výrazně nižší než Sp a současný výskyt invazívní nemoci je o 60 % nižší 
než jakou jsme pozorovali v 1990. Obecná imunizace v adolescenci může dále snížit 
rezervoár a ochránit mladší děti, které nejsou skupinou pro očkování. 
 

Mnoho studií prokázalo, že nejčastější příčinou SBI u dětí s horečkou neznámé příčiny je 
infekce močových cest (pyelonefritída), která se vyskytuje u dětí s horečkou mezi 4 % - 6 %  
a až u 8,2 % kojenců s horečkou. První ataka horečnaté močové infekce se diagnostikuje ve 
43,8 % ve věku 1-6 měsíců a ve 33,5 % ve věku 7-12 měsíců. Nejčastější příčinou infekce je 
stále Escherichia coli v 90,2 %, Enterococcus ve 4 % a Proteus v 3,2 %. Dívky jsou 
infikovány častěji než chlapci a tato diferenciace se zvyšuje věkem dětí. Vyšetření moče pro 
vyloučení infekce močových cest zůstává ve všech doporučeních pro management kojenců  
a mladých kojenců (<90 dnů) s FUO. 
 

Diskuze o kojencích s horečkou nemůže být kompletní bez zmínky o herpes simplex virus 
(HSV) infekci v časném novorozeneckém a kojeneckém věku. Je mnoho případů, kdy se HSV 
infekce prezentovala fokálními příznaky (kožní léze, křeče) a proto vyžadovaly zajištění 
cíleného vyšetření a managementu; i když přibližně 1/3 kojenců s HSV infekcí nemusí být 
doprovázena horečkou, letargii, nebo poruchami v krmení. Možnost infekce HSV bychom 
měli předpokládat u novorozenců s nevysvětlitelnou horečkou, zejména v prvním měsíci 
života. Kojenci s diseminovanou HSV infekcí mívají často přítomny nespecifické příznaky 
choroby a jsou zatíženy vysokou mortalitou. Cílená diagnostika pomocí PCR eseje musí být 
proto vždy provedena při jakémkoliv podezření na HSV infekci u kojence a léčba acyklo-
virem by měla být ponechána až do jednoznačného laboratorního potvrzení. 
 
Co by měly zahrnovat nové doporučené postupy? 

1. Pro kojence s horečkou ve věku do 30 dnů života bychom měli u většiny z nich provádět 
kompletní laboratorní vyšetření a zahájit antimikrobiální léčbu. U kojenců s vysokým 
rizikem (Rochesterská kritéria nebo toxického vzhledu – Yalská observační škála) by 
součástí vyšetření měla být i lumbální punkce a vyšetření mozkomíšního moku. 
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2. U kojenců ve věku 31-90 dnů s očekávaným intermediárním rizikem SBI, bychom měli 
akceptovat management od kompletního vyšetření až po jednoduchou observaci a další 
sledování. 

3. Kojenci s laboratorně dokumentovanou virovou infekcí nevyžadují laboratorní extensivní 
vyšetření. 

4. Pro kojence a děti ve věku 3-36 měsíců je nevyhnutné vyšetření moči. 
5. Pro kojence s vakcinací s nejméně dvěma vakcínami proti Hib a Sp není dodatečné 

vyšetření mimo vyšetření moče nevyhnutné. 
6. Dětí, které jsou neimunizované nebo imunokompromitované by měly být chráněny, když 

jsou v kontaktu s plně imunizovanými dětmi. 
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STANDARDY LÉČBY INFEKCÍ DÝCHACÍCH CEST  
U PACIENTŮ S CF 
 
Zápalka M. a pracovní skupina pro CF 
Dětská klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cystická fibróza je multisystémové onemocnění způsobené mutacemi v CFTR genu na 
chromozomu 7. Postižení plic je hlavní příčinou mortality a morbidity u pacientů s CF. 
Charakteristikou plicního onemocnění u CF jsou chronické infekce s mnohočetnými 
patogeny, postupné a ireverzibilní snižování plicních funkcí a periodické akutní exacerbace se 
zvýšením produkce sputa a intenzity kašle. V patogenezi se uplatňuje více faktorů, které tvoří 
tzv. circulus vitiosus – (mutace CF genu → dysfunkce CFTR → abnormní transport iontů → 
viskózní sekret → infekce). Kolonizace bakteriemi se objevuje během prvního roku života – 
dochází k rozvoji perzistujícího zánětu, endobronchiální infekce, strukturálním změnám 
v plicním parenchymu jako jsou bronchiektazie a progresivní poškození plic. Při narození 
jsou plíce dítěte s CF histologicky normální, již krátce po narození dojde ke kolonizaci 
bakteriemi a postupnému rozvoji zánětu. I když pacienti nemají příznaky plicní postižení je 
přítomno a zhoršuje se s věkem. 
 
Základní součásti léčby plicního onemocnění u CF jsou 

- antibiotika (p.o., i.v. inhalační) 
- bronchodilatační terapie 
- fyzioterapie 
- inhalační léčba (clearance hlenu) 
- protizánětlivá léčba 
- CFTR modulátory 

 
Mezi hlavní patogeny řadíme nejen bakteriální původce (Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, methicilin rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA), Haemophilus 
infuenzae, Burkholderia cepacia komplex, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter 
(Alcaligenes) xylosoxidans, netuberkulózní mykobakteria, ale i některé plísňové jako 
Aspergillus fumigatus. 
 
Inhalační antibiotická terapie je již základní součásti léčby plicního onemocnění. Má výhodu 
ve vytvoření vysoké koncentrace látky v plicích a zároveň nízké sérové hladiny s čímž souvisí 
i nízká toxicita. Bohužel i nejúčinnější nebulizátory zajistí, že pouze 15-30 % dávky je 
deponováno v plicích (zbytek vydechnut či zachycen v orofaryngu a polknut). Jako prevence 
vzniku rezistencí se využívá tzv. switch on/off terapie. 

 
Nejdůležitější infekcí u CF pacientů je infekce kmeny Pseudomonas aeruginosa. Chronická 
infekce zhoršuje prognózu nemoci. Časná ATB terapie vede většinou k eradikaci infekce či 
oddálení chronické infekce. Proto byl vypracován Pracovní skupinou pro CF v ČR standard 
léčby těchto infekcí u pacientů s CF. V případě nového záchytu nebo po roce negativity 
přistupujeme k léčbě dle klinického stavu. Nejsou-li přítomny klinické symptomy infekce – 
podává se ciprofloxacin 30 mg/kg/den + inhalačně tobramycin switch on/off (2x300 mg) - 
alternativně lze použít kolistin 2x1 mil IU (3 měsíce). U mladších dětí (2-3 roky) se využívá 
14 denní podávání i.v. antibiotik v kombinaci. Jsou-li přítomny klinické příznaky infekce – 
léčíme vždy i.v. terapií (14 dnů kombinací 2 antibiotik) – následně pokračujeme  
v tobramycinu inhalačně. Vždy je nutné kontrolní kultivační vyšetření, na jehož základě se 
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pokračuje v následné léčbě. Je-li kultivace a PCR negativní – podáváme 2 cykly inhalační 
terapie, sledujeme kultivace 1xměsíčně. Je-li kultivace negativní, PCR pozitivní – podáváme 
inhalační ATB po dobu PCR pozitivity, kultivace materiálu provádíme 1xměsíčně (+PCR). 
V případě pozitivní kultivace – p.o. ciprofloxacin prodlužujeme na 3 měsíce, nebo podáváme 
i.v. ATB, inhalační terapie 3 cykly. V případě již chronické infekce (mukózní typ 
pseudomonády, přítomnost ve více než 50 % vzorků během roku) dominuje inhalační terapie 
- tobramycin – cyklus 28 dnů nebo kolistin – trvale. Pravidelnou i.v. ATB terapii indikujeme 
u nestabilních pacientů, častých exacerbací, a špatné compliance. (4x ročně ATB na 14 denní 
i.v. podávání, 2 kombinace) Exacerbace mimo i.v. terapii léčíme ciprofloxacinem p.o.  
30 mg/kg/den – celkem na 3 týdny, i.v. ATB využijeme u středně těžkých a těžkých 
exacerbací. 
 
Novinkou terapie jsou tzv. CFTR modulační léky - ivacaftor (VX-770). Podstatou účinku je 
přímé ovlivnění CFTR proteinu zvýšením „gating-otevírací“ aktivity nebo schopnosti 
transportovat ionty na povrch buňky. Podává se u pacientů s alespoň jednou G551D mutací 
(3-5 % pacientů s CF). Po 24 týdnech léčby bylo zpozorováno zlepšení plicních funkcí (FEV1 
od původní hodnoty o 10,6 %) a snížení i počtu exacerbací ve srovnání s placebem. 
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INVAZIVNÍ MYKOTICKÉ INFEKCE V DĚTSKÉM VĚKU 
 
Hamal P. 
Ústav mikrobiologie 
Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
V posledních dvou desetiletích je pozorován významný vzestup frekvence a významu 
oportunních invazivních houbových infekcí na dětských odděleních. Objevují se zejména  
u novorozenců a pediatrických pacientů s oslabenou imunitou nebo v kritickém stavu. Jejich 
původcem bývají zejména kandidy, méně často aspergily, případně jiné mikromycety.  
Invazivní kandidóza (IK) se u dětí projevuje jako katétrová infekce, postižení jednotlivých 
orgánů nebo diseminovaná forma. K rizikovým faktorům jejího vzniku patří přítomnost 
centrálního venózního katétru (CVK), neutropenie, léčba imunosupresivy, u novorozenců 
nedonošenost, kvasinková kolonizace, vysoká hladina glukózy, léčba antibiotiky a H2 
blokátory. Nejčastěji postiženými orgány jsou plíce, játra, ledviny a mozek. V rámci druho-
vého spektra dominuje C. albicans, následuje C. parapsilosis a C. tropicalis. Mortalita je nižší 
než u dospělých. 
 
Aspergilová infekce se nejčastěji manifestuje plicními projevy. Vzniká obvykle v souvislosti 
s maligním onemocněním, nejvyšší incidence je u pacientů s akutní myeloidní leukémií a po 
alogenní transplantaci kostní dřeně. Mezi zachycenými druhy dominuje A. fumigatus, 
následuje A. flavus a A. terreus. Z ostatních mykotických infekcí se u dětí může vyskytnout 
zygomykóza, fuzarióza, scedosporióza, trichosporonóza a kryptokokóza. 
 
Nezbytnou podmínkou úspěšné léčby mykóz je včasná a přesná diagnostika. Základními 
postupy zůstávají mikroskopické a kultivační vyšetření, jejich nevýhodou je však obtížné 
získávání vhodného klinického materiálu, nízká citlivost a relativně pomalý růst izolátů. 
V rámci sérologické detekce antigenů buněčné stěny se u invazivní aspergilózy uplatňuje 
detekce galaktomananu a, zejména v případech novorozenecké invazivní kandidózy, i průkaz 
beta glukanu. Nevýhodou vyšetřování houbové DNA genetickými metodami stále zůstává 
absence široce akceptovaného metodického postupu. Ze zobrazovacích metod nemá 
počítačová tomografie s vysokým rozlišením u invazivní aspergilózy takové postavení jako  
u dospělých. Naopak v případě hepatosplenické kandidózy může být užitečné ultrazvukové 
vyšetření a magnetická rezonance. 
 
V léčbě systémové kandidózy se doporučuje využít v první linii lipozomální amfotericin B 
(L-AMB), flukonazol a echinokandiny, ve druhé pak vorikonazol a lipidový komplex 
amfotericinu B (ABLC). Léčba nekomplikované IK by měla trvat 14 dnů od poslední 
pozitivní hemokultury nebo ústupu symptomů. U katétrové kandidémie by měl být 
neprodleně vyměněn infikovaný CVK. Pro léčbu invazivní aspergilózy je v první linii 
doporučen vorikonazol a L-AMB, ve druhé ABLC a echinokandiny. V případech infekcí kůže 
a měkkých tkání, sinusitidy a operabilních plicních lézí je vhodné podávání antimykotik 
doplnit chirurgickou intervencí. Délka léčby aspergilózy je individuální a závisí na klinické  
a mikrobiologické odpovědi. Terapie zygomykózy se stále opírá o amfotericin B. Strategie 
léčby ostatních agens systémových mykóz by měla být individualizována podle stavu 
organismu pacienta a terapeutické odpovědi. 
 
Práce byla podpořena grantem Univerzity Palackého v Olomouci č. LF_2012_006. 



34 

NEONATÁLNÍ KANDIDÓZA 
 
Mallátová N.1, Hanzl M.2 
1 Laboratoř parazitologie a mykologie, 2 Neonatologické oddělení  
Nemocnice České Budějovice, a.s. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Epidemiologie 
Invazivní kandidóza je nejčastější invazivní fungální infekce (IFI) postihující novorozence 
s velmi nízkou porodní váhou (Very-Low-Birth-Weight <1500 g). Je třetí nejčastější příčinou 
pozdních septických stavů u této skupiny pacientů. Incidence je 1,6 – 3 % u VLBW, výrazně 
však stoupá u skupiny extrémně nezralých novorozenců (ExtremelyLBW <1000 g), kdy 
dosahuje 15 až 20 %. K rozvoji infekce dochází mezi 2.- 6. týdnem po narození. Mortalita je 
25 - 55 %, u 57 % přeživších dětí je však pozorováno vývojové postižení. Nejčastějším 
původcem je Candida albicans, následovaná C. parapsilosis. V posledních dekádě nabývají 
na významu infekce vyvolané C. glabrata, která vzhledem ke své získané rezistenci 
k flukonazolu, může být zásadním terapeutickým problémem.  
 
Rizikové faktory 
Mezi rizikovými faktory pro rozvoj neonatální kandidózy jsou nejčastěji uváděny VLBW, 
ELBW, umělá plicní ventilace, přítomnost centrálního žilního katétru, parenterální výživa, 
dlouhodobá léčba širokospektrými antibiotiky (zvláště cefalosporiny) a kortikoidy, 
abdominální chirurgie, užití H2 blokátorů. Za nejvýznamnější predispoziční faktor je však 
považována multifokální kolonizace kandidami. 
Kandidy jsou na novorozence přeneseny vertikálně z matky během porodu nebo horizontálně 
ošetřujícím personálem. S přenosem z urogenitálního nebo gastrointestinálního traktu matky 
je nejčastěji spojována Candida albicans, souvislost byla potvrzena molekulárně geneticky. 
Ošetřující personál je častěji zdrojem C. parapsilosis. Molekulárně geneticky byla potvrzena  
i identita kmenů kolonizujících gastrointestiální trakt novorozenců a vyvolávajících IFI. Proto 
pravidelný monitoring (výtěr dutina ústní, rektum, endotracheální kanyla, moč, stěr z kůže…) 
sledující osídlení pacienta kandidami je považován za nezbytný. 
 
Klinické projevy 
Projevem neonatální kandidózy nebývá pouze kandidémie, velice často je postižen i centrální 
nervový systém (meningitida, vaskulitida, absces), močový trakt (nefritida, fungus ball) a oko 
(endoftalmitida, retinitida). Mezi vzácnější klinické projevy patří endokarditida, hepatitida, 
pneumonie nebo postižení kůže a měkkých tkání.  
 
Diagnostika 
Pro průkaz kandidémie je zásadní opakované hemokultivační vyšetření. U systémové 
kandidózy může však být hemokultura negativní, proto je nutné vyšetřit kultivačně  
a mikroskopicky i mozkomíšní mok, opakovaně moč, sekret z dýchacích cest, event. 
bioptický materiál. Vodítkem při kultivační negativitě validních klinických materiálů nám 
můžou být výsledky pravidelného monitoringu. Kromě klasických metod je možné provést 
stanovení kandidového antigenu mannanu a antimannanu v séru, event. moku, stanovení 
panfungálního antigenu 1,3-β-D- glukanu v séru, event. využít molekulárně diagnostické 
metody. Jedná se však pouze o pomocná vyšetření.  
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Léčba 
Profylaxe je jednoznačně doporučena u novorozenců s ELBW. Za optimální je považován 
flukonazol vzhledem ke své dobré penetraci do tkání, moče i mozkomíšního moku (80 % 
plasmatických hladin), navíc antimykotikum se akumuluje v kůži, podkoží a sliznicích. 
Doporučená dávka jsou 3 mg/kg/den v intervalu 72 hodin. Podáván by měl být od 1. dne do  
6. týdne od narození. Některé studie dokládají přínos profylaxe i u novorozenců s VLBW, jiní 
autoři jí doporučují individuálně v závislosti na klinickém stavu novorozence (např. při zavedení 
centrálního žilního katétru, dlouhodobé léčbě antibiotiky, multifokální kolonizaci apod.).  
Flukonazol v dávce až 12 mg/kg/den (nasycovací dávka 25 mg/kg) je stále i lékem volby  
u neonatální kandidózy, v případě, že nebyl použit v profylaxi a původcem infekce není  
C. glabrata či C. krusei. Ostatní azoly indikaci k léčbě invazivní kandidózy u novorozenců 
nemají. Další terapeutickou možností je amphotericin B deoxycholát v dávce 1 mg/kg/den, 
pokud nejsou postiženy ledviny. Z lipidových derivátů má doporučení pouze liposomální 
amphotericin B v dávce 5 mg/kg/den, ten však není v ČR k dispozici. Jako nadějné se jeví 
echinokandiny, klinické zkušenosti jsou však zatím velice malé.  Micafungin má doloženo 
nejvíce klinických studií, v SPC je doporučená dávka 2–4 mg/kg/den. Z posledních 
farmakokinetických studií však vyplývá, že dávka by měla dosáhnout až 10 mg/kg/den. 
Caspofungin je doporučen v dávce 25 mg/m2/den u dětí starších 3 měsíce. Efekt 
anidulafunginu při léčbě novorozenců byl doložen pouze v jedné studii, doporučená dávka je 
1,5 mg/kg/den při nasycovací dávce 3 mg/kg/den. 
 
Kasuistika 
Sdělení je doplněno kazuistikou novorozence narozeného ve 25. týdnu gravidity, porodní 
váhy 650 g, která dokresluje závažnost systémových kandidóz u pacientů této kategorie.  
U našeho chlapečka byly přítomny s výjimkou abdominální chirurgie a terapie H2 blokátory 
všechny výše zmíněné rizikové faktory. V průběhu dlouhodobé intenzívní a resuscitační péče 
jsme prokázali kolonizaci pacienta C. albicans i C. parapsilosis z více míst. Byl nasazen 
flukonazol v dávce 5 mg/kg/ aplikované v intervalu 48 h. Navzdory tomu došlo k rozvoji 
septického stavu. C. albicans byla kultivačně prokázána v hemokultuře, mozkomíšním moku  
i moči pacienta. Na základě stanovení kvantitativní citlivosti byl nasazen micafungin v dávce 
10 mg/kg/den. Stav byl komplikován akutním renálním selháním z důvodu blokády dutého 
systému ledvin kandidovými masami (fungus ball). Pacient byl dialyzován a na speciali-
zovaném urologickém pracovišti byla provedena nefrostomie s průplachy amphotericinem B. 
Život ohrožující stav se podařilo zvládnout, jedna ledvina je v současné době pyelonefriticky 
svraštělá. Pacient vykazuje zámky vývojové retardace, nicméně ve stáří l roku kalendářního 
věku relativně dobře prospívá.  
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ANTIMYKOTICKÁ LÉČBA V DĚTSKÉM VĚKU 
 
Pospíšilová D. 
Dětská klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Úvod 
V posledních dvou desetiletích jsme svědky narůstající incidence mykotických infekcí nejen  
u dospělých, ale i v dětském věku (1). Nejvýznamnější podíl má nárůst mykotických infekcí  
u dětí dlouhodobě hospitalizovaných na jednotkách intenzívní a resuscitační péče (JIRP)  
a u dětí se sekundární poruchou imunity, především v rámci léčby pro maligní onemocnění. 
Zvýšené riziko rozvoje mykotických infekcí existuje rovněž u dětí s vrozeným imunodeficitem 
(DiGeorgův syndrom, hyper-IgM syndrom, Wiskottův-Aldrichův syndrom, chronická granulo-
matózní nemoc, Jobův syndrom). 
Nejčastějšími vyvolavateli invazívních mykóz v dětském věku jsou plísně druhu Candida  
a Aspergillus, v posledních letech je však také pozorován nárůst infekcí způsobených 
oportunními houbami (Zygomycetes, Fusarium) a endemickými plísněmi. Mykotické infekce 
jsou u dětí podobně jako u dospělých spojeny s vysokou mortalitou a morbiditou, 
prodlužováním hospitalizací a zhoršením přežití pacientů. Antimykotická léčba současně 
významně zvyšuje finanční náklady na léčebnou péči. 
 
Epidemiologie mykotických infekcí u dětí 
Epidemiologie a rizikové faktory invazívních mykóz u dětí se liší mezi skupinou dětí 
hospitalizovaných na JIRP a dětí léčených pro maligní onemocnění včetně alogenní 
transplantace hematopoetických buněk (HSCT). U novorozenců, kojenců a malých dětí na JIRP 
převažují invazívní kandidózy způsobené kmeny Candida albicans i non-albicans, které jsou 
přibližně 5x častější než invazívní aspergilóza a patří v dnešní době mezi nejčastější 
nozokomiální infekce spojené s významnou morbiditou a mortalitou a prodlužováním 
hospitalizace (2).  Candida species reprezentuje 3. nejčastější agens nacházené v hemokuturách 
hospitalizovaných dětí ve Spojených státech amerických (3). Narůstá rovněž incidence infekcí 
způsobených kmeny Candida non-albicans (4). 
Příčinou narůstání kandidových infekcí je několik: prodlužování hospitalizací na JIRP, 
dlouhodobá léčba širokospektrými antibiotiky a/nebo kortikoidy, oslabení imunity, používání 
centrálních žilních katetrů, totální parenterální výživa, umělá plicní ventilace, dialýza, zvýšení 
frekvence invazívního monitorování (5, 6). Významně ohroženou skupinou jsou také dlouho-
době hospitalizovaní nedonošení novorozenci. 
Invazívní aspergilóza (IA) je jako exogenní infekce nejčastěji asociována s hematologickým 
maligním onemocněním, solidními tumory a vrozeným nebo získaným imunodeficitem.  
Objevuje se proto nejčastěji jako nozokomiální infekce u imunosuprimovaných pacientů. 
Aspergily jsou ubikviterní, jsou přítomny v kontaminované vodě, v odpadech a například  
i v různých potravinách a koření (káva, čaj, pepř), které jsou však u malých dětí příčinou 
infekce méně často než u dospělých. Četné epidemiologické studie prokazují vyšší incidenci 
aspergilových infekcí v souvislosti s mobilizací spór z rezervoárů, k čemuž dochází při 
stavebních a rekonstrukčních pracích v nemocnicích nebo v jejich sousedství. Hromadný 
nemocniční výskyt byl popsán v souvislosti s infikovaným ventilačním systémem. Vstupní 
branou infekce jsou většinou dýchací cesty, dochází k aspiraci spór, nejčastější klinická 
manifestace je v plicích (invazívní plicní aspergilóza) a v ORL oblasti (sinusitida, ev. nitrolební 
aspergilóza). Mortalita na invazívní aspergilózu je 2.5 až 3.5x vyšší než mortalita u invazívní 
kandidózy. Nejčastěji izolovaným druhem u dětí je Aspergillus fumigatus.  
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Mezi nejvýznamnější rizikové faktory vzniku IA, potvrzené multivariační analýzou, patří 
dlouhodobá granulocytopenie, reakce štěpu proti hostiteli, vyžadující imunosupresívní léčbu  
a léčba vysokými dávkami kortikoidů. V posledních letech je popisován pozdější nástup vzniku 
mykotických infekcí po transplantaci KD (25 až 100 dní), někteří autoři popisují i bifázický 
výskyt. 
 
Diagnostika invazívních mykóz u dětí 
Diagnostika invazívních mykóz je podobně jako u dospělých pacientů založena na kombinaci 
mikroskopických a kultivačních technik, které zůstaly dodnes zlatým standardem a mají 
výbornou senzitivitu i specificitu, na druhé straně však také své limitace. Histopatologie  
a imunofluorescence jsou většinou rychle dostupné, ale dovolují pouze předběžnou 
diagnostiku. Detekce vyvolávajících patogenů vyžadují poměrně dlouhou dobu kultivace od 
několika dní (Aspergillus) po několik týdnů (Histoplasma capsulatum).  Stále častěji jsou proto 
k průkazu plísní používány molekulárně-biologické metody, využívající polymerázové 
řetězové reakce (PCR).  K jejich nesporným výhodám patří redukovaná doba cyklu, vysoká 
senzitivita i specificita. Je možné využít tzv. panfungální PCR, které umožňuje detekovat  
i méně časté mykotické patogeny (Cryptococcus, Trichosporon, Malassezia, Fusarium, 
Scedosporium, Zygomycetes). Tato metoda má vysokou míru senzitivity (96 %) a vysokou 
negativní prediktivní hodnotu (98 %). 
K nevýhodám PCR patří riziko zachycení agens, kterými je pacient kolonizován nebo která 
způsobují subklinickou infekci a možnost falešně pozitivních výsledků při kontaminaci 
plísněmi z prostředí. Ke zlatému diagnostickému standardu patří CT s vysokým rozlišením 
(HRCT). 
Diagnostika mykóz u dětí má však některá specifika, jak při odběru materiálu k vyšetření, tak 
při použití zobrazovacích technik. Vyšetření sputa u malých dětí je prakticky nemožné. 
Invazívní diagnostika jako např. bronchoskopie je u malých dětí zatížena vyšším rizikem 
komplikací. Provádění CT u malých dětí většinou nelze provést bez celkové anestezie. Při 
hodnocení skenů CT je při použití celkové anestezie nutno vzít v úvahu jinou interpretaci 
hypoventilačních změn. Obraz CT změn u dětí se v některých aspektech rovněž odlišuje od 
dospělých. Typický obraz: tzv. „halo sign“ jako časná známky invazívní aspergilózy (IA) 
přítomné již v prvních dnech u dvou třetin dospělých s IA, u většiny dětí chybí. Naproti tomu u 
dětí s IA jsou na CT zobrazení přítomny infiltráty různého vzhledu, segmentální či 
multilobulární konsolidace, perihilózní infiltráty, mnohočetné drobné uzlíky a periferní uzlové 
hmoty. Nálezy typické pro dospělé pacienty, „air crescent“ a kavitace, jsou u dětí vzácnější (7). 
Jakékoliv vyšetření v celkové anestézii u dítěte s respirační insuficiencí je navíc rizikové a je 
proto nutno v takovém případě velmi dobře zvážit jeho přínos (8).  
 
Léčba mykotických infekcí 
Při zahájení úspěšné léčby antimykotiky je nutné znát řadu specifických odlišnosti dětského 
věku, které jsou dány růstem a vývojem celého organizmu jako celku a také postupným 
vyzráváním metabolických funkcí jednotlivých tkání a orgánů.  U novorozenců, kojenců  
a batolat jsou ve srovnání s většími dětmi výrazné rozdíly v distribuci intracelulární  
a extracelulární tekutiny, což ovlivňuje distribuci léčiva v organizmu. Odlišnosti jsou dále ve 
vstřebávání a metabolizmu léčiv, které jsou výrazně ovlivněny především postupným 
vyzráváním funkce jater a ledvin. Vzhledem k limitacím lékových studií u dětí je zatím 
nedostatek farmakokinetických a farmakodynamických dat pro celou řadu léčiv a některá 
antimykotika zatím nemají licenci ani doporučené dávkování pro děti v různých věkových 
obdobích.  Je nutno si uvědomit, že výsledkem špatně zvoleného dávkování jsou na jedné 
straně nedostatečný efekt antimykotika při poddávkování, na druhé straně toxicita při jeho 
předávkování. Proto je při léčbě mykóz u dětí optimální využít sledování hladin léků. To však 
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není dostupné pro všechna léčiva (např. polyeny či echinokandiny). U vyvíjejícího se dětského 
organizmu je třeba dále dbát na některé lékové interakce u jednotlivých léčených programů. 
Jako příklad může sloužit potenciace neurotoxicity Vincristinu při současném podávání 
Fluconazolu. Dostupná farmakokinetická data dále ukazují, že k dosažení požadovaného 
účinku konkrétního antimykotika je potřeba odlišného výpočtu dávky a případně úpravy 
intervalu mezi jednotlivými dávkami. Vzhledem k výše uvedeným rozdílům nelze automaticky 
převzít zkušenosti získané u dospělých pacientů. 
Na rozdíl od dospělé populace nebyla proto dosud vypracována jednoznačná doporučení pro 
diagnostiku a léčbu invazívních mykóz u dětí.  
 
Použití jednotlivých skupin antimykotik u dětí 
 
Tabulka 1. Spektrum aktivity nejčastěji používaných systémových antimykotik (získáno na 

podkladě in vitro analýz) 
 

 

Upraveno podle reference č. 4. 

 
Polyeny 
Amfotericin B je širokospektré antimykotikum, se kterým jsou dlouhodobé zkušenosti  
i u dětských pacientů. Mezi nejvýraznější vedlejší účinky patří: nefrotoxicita, hypokalémie  
a příznaky při podávání infúze (teploty, třesavka a ztuhlost). Narůstají zkušenosti s používáním 
lipidových forem amfotericinu, jejichž účinnost je srovnatelná, které však mají výhodu 
možnosti použití vyšších dávek při minimální renální toxicitě. Jsou používány především  
u pacientů, kteří špatně tolerují klasický amfotericin B. K dispozici jsou: amfotericin lipidový 
komplex (Abelcet), liposomální amphotericin (AmBisome) a Amphotericin B koloidní 
disperze, u které je však častější výskyt teplot a třesavky ve srovnání s konvenčním 
amphotericinem. Lipidové formy amfotericinu jsou v dětském věku obecně lépe tolerovány než 
u dospělých. Amfotericin B patří v pediatrii mezi léky druhé volby u invazívní aspergilózy.  
 
Triazoly 
Fluconazol 
Je jedním z nejdéle používaných azolů u dětí, především při léčbě infekcí způsobených 
Candida albicans a Cryptococcus neoformans. Není účinný proti Aspergillus species. Je 

Antimykotikum* 

 Amphotericin B Fluconazol Voriconazol Posaconazol Echinocandiny 

Aspergillus species      

Aspergillus fumigatus ++ – +++ +++ ++ 

Aspergillus terreus – – +++ +++ ++ 

Aspergillus flavus ++ – +++ +++ ++ 

Candida species      

Candida albicans +++ +++ +++ +++ +++ 

Candida glabrata ++ +/– + + +++ 

Candida lusitaniae +/– + ++ ++ ++ 

Candida tropicalis +++ +++ +++ +++ +++ 

Candida krusei ++ – ++ ++ +++ 

Candida parapsilosis +++ +++ +++ +++ ++ 

Candida guilliermondii ++ +++ +++ +++ ++ 

Cryptococcus neoformans +++ +++ +++ +++ – 

Fusarium species ++ LP – ++ ++ – 

Scedosporium apiospermum +/– – +++ +++ +/– 

Scedosporium prolificans +/– – +/– +/– – 

Zygomycetes (Absidia, Mucor, Rhizopus) +++ LP – – +++ – 
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používán rovněž v profylaxi u pacientů před HSCT (9). Uplatňuje se i jako profylaktický lék  
u novorozenců s vysokým rizikem rozvoje invazívní kandidózy (10,11). 
Itraconazol 
Jeho používání u dětských pacientů není pro malé zkušenosti zatím příliš rozšířeno. Je 
používán v profylaxi u pacientů po transplantací plic kolonizovaných kmeny Aspergillus (20).  
Voriconazol 
Je druhým nejčastěji používaným triazolovým antimykotikem v dětské hematologii. Je dobře 
účinný u většiny infekcí Candida sp. a Aspergillus sp., má však sníženou citlivost vůči některým 
druhům Candida glabrata a Candida crusei. Zygomycety jsou vůči Voriconazolu rezistentní. 
Jeho velkou výhodou je možnost jak perorálního tak parenterálního podávání. Je dle současných 
doporučení lékem první volby u invazívní aspergilózy u dětí nad 2 roky věku (12, 13). 
Posaconazol 
 Je lékem druhé volby při léčbě invazívních mykóz (invazívní aspergilózy a zygomykózy) při 
intoleranci jiných antimykotik, a je používán v primární profylax u AML, MDS a po HSCT  
u dospělých. Zkušenosti s jeho použitím v pediatrii jsou zatím limitovány.  
 
Mezi nové léky této skupiny patří Ravuconatol a Isavuconazol. Klinické zkušenosti s jejich 
podáváním u dětí jsou zatím velmi malé.  
S ohledem na interakce azolů s některými cytostatiky není vhodné jejich podání krátce před  
a po dobu intenzívní chemoterapie jak hematologických malignit, tak některých solidních 
nádorů.  
 
Echinokandiny 
Jsou inhibitory syntézy glukanu, specificky beta (1-3)-D-glucanu, který v lidských buňkách 
není přítomen, což ved k selektivnímu narušení integrity buněčné stěny plísní. Echinokandiny 
nejsou proto pro člověka toxické. Jsou určena pro intravenózní aplikaci a indikovámy pro léčbu 
invazívní kandidové a aspergilové infekce.  
Caspofungin  
Je často používaným antimykotikem, prokázal dobré výsledky při léčbě invazívní plicní 
aspergilózy. V některých centrech je používán k empirické léčbě febrilní neutropenie u pacientů 
s poruchou funkce ledvin a k preventivní léčbě u pacientů před transplamtací kostní dřeně.  
Micafungin 
Micafungin který je zatím jediným antimykotikem schváleným pro použití u novorozenců 
(včetně nedonošených) a kojenců a je proto široce požíván při léčbě mykotických infekcí  
u malých dětí. Jeho efekt byl ověřen v řadě klinických studií. 
 
Jedním z nověji používaných antimykotik je Flucytosin ze skupiny antimetabolitů. Zkušenosti 
s jeho použitím u dětí jsou spíše regionální, výsledky klinických studií zatím byly publikovány 
ojediněle. 
 
Kombinace antimykotik 
Zatím neexistují přesvědčivé důkazy o tom, že léčba kombinací antimykotik má výhody proti 
monoterapii. Jedinou výjimkou je kryptokoková meningitida. Klinické zkušenosti však 
podporují užití kombinace antimykotik v některých konkrétních případech jako jsou: 
mykotické infekce CNS, nekompletní odpověď na iniciální monoterapii nebo situace, kdy je 
použití optimální dávky antimykotika spojeno s výraznou toxicitou. Kombinace antimykotik je 
rovněž používána při iniciální léčbě vybraných případů invazívní plicní aspergilózy, obzvláště 
při léčbě ložisek v blízkosti cév mediastina.  
 
 



40 

Závěr 
Nová antimykotika významně zlepšila výsledky léčby invazívních mykóz u dětí, a to i z hle-
diska přežití. Procento neúspěchu však zůstává stále relativně vysoké, proto současný stav je 
možné považovat jen za dílčí úspěch. Při dalším rozvoji intenzívní medicíny, lepších 
možnostech léčby závažných onemocnění a vyšším počtu úspěšně léčených těch nemocných, 
kteří by dříve zemřeli na základní onemocnění, lze očekávat další nárůst oportunních infekcí,  
a zejména jejich negativní vliv na celkový výsledek léčby. Je nutné soustředit se na zlepšení 
včasného záchytu invazivních mykóz, v oblasti terapie potom umožnit využití nových 
antimykotik a kombinační léčby při léčbě dětských pacientů. Je rovněž nezbytná edukace 
lékařů, kteří musí v době nárůstu invazívních mykotických infekcí na tato onemocnění včas 
myslet, protože opoždění správné diagnózy a nasazení léčby je jednou z nejčastějších příčin 
léčebného selhání. 
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LÉČBA INFEKCE U HEMATOONKOLOGICKY LÉČENÝCH  
PACIENTŮ. ZKUŠENOSTI Z JEDNOHO CENTRA 
 
Novák Z.1, Htoutou Sedláková M.2, Pospíšilová D.1 
1 Dětská klinika FN Olomouc, odd. hematoonkologie 
2 Ústav mikrobiologie LF UP Olomouc 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Úvod 
Infekce je hlavní příčinou morbidity a mortality u onkologických pacientů. Teplota bývá 
prvním příznakem životohrožujících infekcí, zvláště během období neutropenie. Teploty se 
objevují asi u 1/3 neutropenických epizod indukovaných podávanou chemoterapií (CHT) 
a/nebo transplantací kmenových buněk (SCT), Jinými slovy jde asi o 0.76 epizody na každých 
30dní neutropenie. 
Empirické podávání širokospektrých antibiotik (ATB) praktikované od 70. let vedlo 
k dramatickému snížení morbidity a mortality u onkologických pacientů. Následné klinické 
studie vedly k identifikaci faktorů spojených s vysokým rizikem bakteriální infekce a byly 
základem další stratifikace v postupech empirické ATB léčby. 
 
Definice pojmů, rizikové faktory a stratifikace pacientů  

I) Febrilní neutropenie (FN): 
a) Neutropenie hodnocená jako absolutní počet neutrofilů (ANC)  

– o neutropenii obecně mluvíme při ANC pod 1500 buněk/ul. Pro potřeby 
onkologických pacientů mluvíme o poklesu pod 500/ul, při hodnotách pod 100/ul 
mluvíme o velmi těžké neutropenii. Jako neutropenického pacienta hodnotíme již 
takového, u kterého pokles ANC pod 500/ul předpokládáme do 48h. Dalším důležitým 
faktorem je délka trvání neutropenie, kterou můžeme předvídat dle léčebného režimu 
CHT.  Hranicí pro vysoké riziko infekce je 7dní. O tzv. funkční neutropenii mluvíme  
u některých hematologických malignit, kde je primárně narušena schopnost fagocy-
tózy patogenů. 

b) Teplota u neutropenického pacienta: měřena axilárně/orálně  
jednorázový výstup na 38.3st C  
nebo TT 38.0st C trvající déle jak 1h  
nebo TT 38.0 st C dvakrát během periody 12h.  

 
S ohledem na pediatrický věk a omezené schopnosti dítěte vyjádřit své problémy, bychom 
měli ke každému dítěti s teplotou, léčeného pro malignitu, přistupovat s vědomím možné 
probíhající infekce. V některých případech není infekce doprovázena zvýšenou teplotou, ale 
naopak hypotermií nebo je teplota normální a infekce se projeví celkovými příznaky: 
hypotenze, změna chování či stavu vědomí.  
 
II) Dalšími rizikovými faktory vzniku infekce je poškození kožních a slizničních bariér (CHT 
indukované mukozitidy), sekundární i primární imunodeficity (humorální i celulární), 
invazivní postupy (90 % dětských pacientů má dlouhodobý centrální žilní katetr- CŽK). 
Je snahou pacienty s FN rozdělit na základě určitých kriterií do rizikových kategorií. Nicméně 
zatím nebyla vyvinuta takováto stratifikace vhodná speciálně pro děti.  Uvádíme 2 příklady 
stratifikačních postupů. 
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IDSA guidelines (Infectious Diseases Society of America)- revidován 2010 
Pacienti s vysokým rizikem jsou definováni: přítomnost alespoň 1 kritéria 

a) ANC pod 100/ul 
b) Hepatopatie (transaminázy nad 5xnorma) nebo nefropatie (clearence kreatininu méně 

30 ml/min) 
c) Přítomnost ko-morbidity (hemodynamická instabilita, gastrointestinální symptoma-

tologie, mukozitida, změny neurologického/mentálního stavu, infekce CŽK, nové plicní 
infiltráty nebo hypoxemie a další) 

 

Pacienti s nízkým rizikem: nesplňují žádné z uvedených kriterií 
Schema stratifikace dle MASCC (Multiple Association for Supportive Care in Cancer 
Hranice 21 a více bodů definuje pacienty s nízkým rizikem infekce.  
Hodnocené parametry:  

- celkový stav pacienta během FN (0-5bodů)  
- nepřítomnost hypotenze (5b) 
- nepřítomnost chron. obstrukční plicní nemoci (4b) 
- nepřítomnost mykotické infekce v průběhu léčby onkologického onemocnění (4b) 
- nepřítomnost dehydratace vyžadující parenterální tekutiny (3b) 
- ambulantní pacient (3b) 
- věk pod 60let 

Z uvedeného vyplývá limitovaná použitelnost zvláště u dětí mladších 15 let. 
 
Určení původu horečky: 
Průkaz infekčního agens u dětí během epizody FN se udává mezi 10-40 %. Nejčastějším 
zdrojem je hemokultura. Dalším zdrojem je gastrointestinální trakt, dýchací cesty, močové 
cesty, kůže a měkké tkáně. Současný průkaz bakterémie se uvádí v širokém rozmezí 20-50 %.  
 
Typy patogenů: 
Frekvence se liší v jednotlivých zdravotnických zařízeních. Je všeobecný nárůst grampozi-
tivních bakterií (koaguláza-negativní stafylokoky, viridující streptokoky a Staphylococus 
aureus vč. MRSA). Z  aerobních gramnegativních bakterií (Escherichia coli, Klebsiella sp., 
Pseudomonas sp., Acinetobacter sp., Enterobacter sp.) 
Mykotické patogeny: nejčastěji kvasinky (Candida sp), nárůst frekvence vláknitých hub 
Viry: nejčastěji Herpesviridae (HSV, CMV, EBV, VZV, HHV6) 
 
Antimikrobiální léčba: co dělat před jejím nasazením?  

A) Zhodnotit anamnestických údaje souvisejících s onkologickou léčbou dítěte:  
- přítomnost nových orgánově- specifických symptomů 
- podávaná antimikrobiální profylaxe 
- kontakt pacienta s možným zdrojem infekce 
- anamnéza prodělaných infekcí a současná kolonizace dítěte, výskyt patogenů na 

zdravotnickém pracovišti 
- možnost nalezení neinfekčních příčin teplot (aplikace kr. derivátů, chemoterapie apod) 
- přítomnost další komorbidity (chirurg. zákroky, DM apod.) 
- použitý cyklus chemoterapie ve vztahu k předpokládané délce neutropenie 
B) Fyzikální vyšetření  
C) Laboratorní vyšetření včetně získání biologického materiálu k mikrobiologickému 

průkazu patogenu 
D) Zobrazovací vyšetření, chirurgické zákroky 
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Léčbu zahajujeme neodkladně při podezření na infekci a kombinace empirické antimikrobiální 
léčby by měla odpovídat riziku rozvoje závažné infekce. 
 
V závěru práce retrospektivně hodnotíme výsledky antimikrobiální léčby na našem 
hematoonkologickém oddělení Dětské kliniky FN v Olomouci a naši spolupráci s Ústavem 
mikrobiologie na TÚ LF Olomouc. Hodnocené období bylo zvoleno od ledna 2005 až do 
prosince 2011. Zajímal nás výskyt patogenů na našem oddělení, frekvence episod febrilní 
neutropenie a účinnost empirické antimikrobiální léčby. 
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KAZUISTIKA KOMPLIKOVANÉ BILÁRNÍ PANKREATITIDY 
DÍTĚTE 
 
Vágnerová I.1, Rohanová M.2, Raimr J.3 
1 Ústav mikrobiologie LF a FN Olomouc 
2 Dětská klinika FN Olomouc 
3 KARIM FN Olomouc 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
11letá obézní dívka přijata po 3 denní anamnese bolestí břicha v epigastriu, se zvracením, 
nechutenstvím a průjmy 8. 2. 2012 na Dětskou kliniku FN Olomouc – k observaci a infuzní 
léčbě zjištěné cholecystolithiasy a následnému řešení. 9. 2.  provedeno ERCP, s papi-
losfinkterotomií, výplachem bláta a toaletou žlučových cest. Po výkonu rozvoj akutní biliární 
pankraetitidy, dítě zajištěno Zinacefem. Pro známky sepse s oběhovou i ventilační nesta-
bilitou, teplotou a nárůstem zánětlivých markerů terapie změněna za Tienam + Entizol. Dle 
sono a CT vyšetření břicha nález edematosní pankreatitidy, pacientka léčena nadále 
konzervativně.  Dochází k úpravě septického stavu, poklesu amylázy a lipáz, avšak trvají 
známky intolerance enterálního příjmu a teploty. Na kontrolním CT břicha postupně obraz 
ischemické kolitidy v oblasti vzestupného tračníku, paralýza v oblasti duodena + mírná 
obstrukce vývodného systému pravé ledviny. Pro suspektní absces provedena 29. 2. 
nekrektomie retroperitonea s vypuštěním hnisavé kolekce, výkon komplikován krvácením, 
pacientka ponechána na UPV. V dalším průběhu vznik kvasinkové sepse (Candida albicans 
zachycena v krvi a na CVK) s rozvojem multiorgánového selhávání, do terapie přidán 
Mycomax. Na základě výsledků kultivací (izolace Pseudomonas aeruginosa + Klebsiella 
pneumoniae s produkcí ESBL) léčba změněna za Tazocin + Amikin. Při další nekrektomii  
2. 3. a 5. 3. provedena preparace v. saphena magna k zavedení nové CVK. Přes intenzivní terapii, 
kdy přiordinován Ciphin a vyměněn Mycomax za Ecaltu, celkový stav dítěte zhoršen, rozvoj 
ARDS a po nekrektomii 8. 3. respirační insuficience a pacientka přeložena 9. 3. na KARIM. 
 

Zde prováděna kontinuální eliminace intermitentně do 23. 3. Pacientka střídavě zlepšována  
a zhoršována, pro oběhovou a ventilační nestabilitu opakovaně katecholaminová podpora  
a podpůrná či plná UPV – do 25. 3. s postupným zlepšením nálezu na plících. Další operační 
revize 12. 3., 16. 3. pravostranná hemikolektomie ischemického střeva + CHCE + nekrektomie  
+ zavedena výživná jejunostomie. Pro vznik pravostranné hemiparesy indikováno CT 
vyšetření CNS s nálezem hemorhagie vlevo parietálně s edémem v okolí, postupně regredující 
bez neurochirurgického výkonu. Pro opakovanou melenu gastroskopické vyšetření s nálezem 
jen drobných žaludečních erosí bez krvácení. Při intenzivní péči s pravidelnými převazy, 
později i s aplikací VAC systému na dehiscentní ránu, s výměnami invazivních vstupů 
postupná stabilizace klinického stavu, ale s přetrváváním febrilií. Dle kontrolního CT 
vyšetření břicha stále zvětšený pankreas s menší tekutinovu kolekcí i subhepaticky a s volnou 
tekutinou v pánvi ventrálně v okolí kliček, dále potvrzena ischemizace pravé ledviny  
+ subkapsulární hematom. Od 8. 4. opět zhoršování stavu s tachypnoí, poklesem TK, 
bradykardií a krátkou asystolií, pro kterou resuscitace oběhu, aplikován noradrenalin  
a napojena na UPV. Potvrzena další ataka kvasinkové sepse (C. albicans se zachova-
nou citlivostí k flukonazolu), vyměněny invazivní vstupy a nasazena imunostimulace. 
Vyloučena infekční endokarditida, ale prokázána trombosa v. jugularis a parciální trombosa  
v. cava superior + v. brachicephalica l. sin (nasazen nízkomolekulární heparin). Dle PET CT  
18. 4. potvrzen perzistující zánět pankreatu i v operační ráně s šířením k hornímu pólu pravé 
ledviny a kaudálně k psoatu + bilaterálně zánětlivé infiltrace plicní. Trvale febrilní špičky  
a zvracení i přes NG sondu, ale jinak celkem stabilní do 20. 4., kdy další septický šok s izolací 
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Enterococcus faecium v hemokultuře z 19. 4. Po intenzivní terapii s podporou oběhu postupné 
zlepšování stavu, extubována 27. 4., pro dobrou pasáž GIT a zlepšující se p.o. příjem 
odstraněna NG sonda. Dle kontrolního CT potvrzena resorpce hematomu CNS, avšak 
přetrvávání pozánětlivé infiltrace plicní. Zavedena proplachová drenáž pravého podbřišku. Od 
6. 5. dítě afebrilní a bez zvracení přeloženo k doléčení na Dětskou kliniku. 
 
Přehled mikrobiologických výsledků: 
Endosekrety: 10.-15.3. negativní      19.-22.3.. Klebsiella ESBL            10.4. negativní                                 
                      12.4.: P. aeruginosa     16.4.: Klebsiella ESBL         
                      19.4. FHCD                  23.-26.4. negativní 
 
Hnisy, sekrety, rány: 12.-16.3. negativní    19.-26.3.: Enterococcus             2.4.: negativní 
                                  5.4.: P. aeruginosa + Enterococcus                           11.4.: P. aeruginosa 
                                  13.4.: P. aeruginosa + Klebsiella ESBL 
                                  16.-23.4.: P. aeruginosa + Enterococcus            26.-27.4.: P. aeruginosa     
                                   3.5.: Acinetobacter   .                                           7.5.: negativní 
 
Hemokultury: 16.-26.2: negativní 
                        27. a 29.2., 2. a 3.3.: C. albicans (citlivá k flukonazolu, potvrzena i na CVK) 
                        20.-31.3.: negativní 
                        9.4.: C. albicans (citlivá k flukonazolu, potvrzena i na CVK) 
                        11.-17.4.: negativní 
                        19.4.: E. faecium 
                         24.4. a 3.5.: negativní 
 
Přehled ATB terapie: 
Zinacef, Tienam + Metronidazol, Tazocin + Amikin + Mycomax 
Tazocin + Ciphin + Edicin + Ecalta 
Meronem + Edicin + Ecalta (9.-28.3.) 
Tygacil + Mycomax 
Tienam + Ciphin + Mycamine 
Ciphin + Klacid + Mycamine  + inhalačně Colomycin 
Meronem + Klacid + Edicin + Mycamine (16 dnů do 25.4.) 
Fortum + Gentamicin / Amikin 
 
 
Závěrem lze říci, že antibiotickou léčbou bylo vždy reagováno na zhoršení klinického stavu  
s projevy infekce nikoli na prostou kolonizaci. Z přehledu mikrobiologických výsledků  
a aplikovaných antimikrobních přípravků vyplývá jejich významný selekční tlak, který lze 
předpokládat zejména u osob dlouhodobě hospitalizovaných a opakovaně léčených antibiotiky.  
 

K diskusi se nabízejí dvě otázky: 
1. Může vhodná profylaxe výkonu ERCP snížit riziko vzniku komplikující biliární 

pankreatitidy? 
 

2. Co bylo příčinou recidivující kandidémie, když dítě opakovaně léčeno antimykotiky 
dle výsledku citlivosti (CVK?, trombosa cév?)? 

 
Podpořeno výzkumným záměrem MSM6198959223. 
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PNEUMOKOKOVÉ RESPIRAČNÍ INFEKCE 
 
Blechová Z. 
I. Infekční klinika 2. LF UK a Nemocnice na Bulovce, Praha 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Streptocococus pneumoniae je součástí běžné flóry nosohltanu 5-10 % dospělých a 40-60 % 
dětí, jejichž podíl v kolektivech ještě narůstá. Trvání nosičství závisí na věku, sérotypu, 
imunitním stavu dítěte, genetických, geografických a socioekonomických faktorech. Většina 
dětí je osidluje postupně jednotlivými sérotypy, avšak je možné rovněž simultánní nosičství 
vícero sérotypů. Nosičství trvá delší dobu u kojenců a malých batolat než u starších dětí  
a dospělých. V prvních 24 měsících života je kolonizováno až 95 % dětí a skoro ¾ z nich 
může být osídleno minimálně 2 sérotypy. Trvání nosičství závisí na sérotypu a běžně trvá 2,5 
– 4,5 měsíce. Některé sérotypy S.pneumoniae se typicky vyskytují v rámci nosičství u kojen-
ců a malých dětí, a to v nevakcinované populaci 6A, 6B, 9V, 14, 18C, 19A, 19F a 23F.  
U českých dětí byl nejčastěji pozorován sérotyp 19F, 23F, 3, 19A, 6B a 4. 
 
Streptococus pneumoniae současně jako jeden z nejvýznamnějších patogenů dětského věku 
způsobuje širokou škálu neinvazivních respiračních onemocnění cestou přímého šíření 
mikroorganismu při nazofaryngeální kolonizaci, postihující střední ucho, vedlejší dutiny 
nosní, tracheu, bronchy a plíce. Obecnými rizikovými faktory jsou nedonošenost a nízká 
porodní hmotnost, chronická onemocnění, malnutrice a poruchy imunity, defekty B-lymfo-
cytů, HIV a ciliární dyskineze. 
 
V průběhu častých virových respiračních infekcí dochází k selhání lokálních obranných 
mechanismů, vniknutí pneumokoků do alveolů, kde se šíří alveolárními septy. Aktivují 
komplement a receptory na endotelů cév produkcí cytokínů. Průnikem do krevního řečiště 
nabývá infekce invazivní charakter. Vlastnosti pneumokoků, zejména polysacharidového 
pouzdra přispívají k závažnosti klinického obrazu. 
 
Akutní otitidy jsou nejčastějšími dětskými respiračními pneumokokovými infekcemi. 
Predispozice je dána jednak odlišnými anatomickými poměry u dětí do věku dvou let  
a častými virovými infekty, jež kromě postižení sliznic způsobí kongesci v ústí Eustachovy 
trubice. Pneumokoky s hemofily způsobují více než 75 % všech otitid, jejich četnost se 
dle různých geografických oblastí liší u pneumokoků od 19 – 74 % a hemofilů od 16 do 61 %. 
U nevakcinovaných dětí jsou dominantními sérotypy 6, 14, 19F a 23F. Odlišit hemofilovou  
a pneumokokovou etiologii lze někdy empiricky na základě některých klinických symptomů. 
Např. hemofily bývají častěji spojeny s konjunktivitidou, mají méně závažné symptomy  
a jsou méně často spojeny s vysokou horečkou a závažnými nálezy na bubínku, včetně 
výraznější elevace zánětlivých parametrů u pneumokokových otitid. 
 
S.pneumoniae je příčinou 17-44% hospitalizací pro pneumonie a ve vyspělých zemích 
nejčastější příčinou jejich komplikací – empyémů. Význam jednotlivých sérotypů je 
v etiologii pneumonií jednoznačně rozdílný včetně diferencí mezi dětmi a dospělými. 
Sekundární pneumokokové pneumonie v chřipkových epidemiích jsou sice typickým 
problémem seniorů, ale ve věkové skupině do dvou let je podíl komplikací srovnatelný. 
 
V posledních letech dochází celosvětově ke změnám incidence pneumokokových infekcí  
a zastoupení jednotlivých sérotypů. Od 90. let 20. století dochází k nárůstu počtu 
komplikovaných pneumonií, související nejen s výskytem penicilin – rezistentních kmenů. 
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Rovněž se již projevil vliv vakcinace redukcí nejen prokázaných pneumokokových 
pneumonií, taktéž celkového počtu hospitalizací pro pneumonii. Na druhé straně dochází 
k nárůstu počtu komplikovaných průběhů infekce se vznikem empyémů. Dominujícím 
sérotypem v případech parapneumonických efuzí či empyémů je sérotyp 1, typický pro 
věkovou skupinu dětí 3-5 let, kdežto u dětí do dvou let jsou nejtypičtější sérotypy 14 a 19A. 
Ve světě jsou komplikované pneumonie často spojeny s intermediárně citlivými kmeny 
k penicilinu, tento trend dosud naštěstí v ČR pozorován nebyl. 
 
Lze předpokládat, že incidence zejména invazivních pneumokokových infekcí a zastoupení 
jednotlivých sérotypů se v těchto letech začne v ČR měnit v souvislosti se zavedením plošné 
vakcinace kojenců konjugovanou pneumokokovou vakcínou od roku 2010, jak již je patrno 
z výsledků surveillance. 
 
Průkaz agens u neinvazivních pneumokokových infekcí je obtížný vzhledem k frekvenci 
kultivačních vyšetření např. při paracentézách. Při důsledném odběru hemokultur lze však  
u malých dětí kromě častých okultních bakteriémií zachytit někdy agens i u typicky 
neinvazivních infekcí, např. otitid nebo sinusitid. 
 
Diagnostika pneumokokových pneumonií je obvykle empirická na základě typického 
rentgenologického nálezu (postižení segmentu či laloku), záchytnost bakteriemických pneu-
monií z hemokultury se udává 10-20 %, ale reálně nepřevyšuje 2-5 % případů. Průkaz agens  
u invazivních infekcí lze zvýšit kultivačním vyšetřením výpotků u komplikovaných infekcí 
nebo metodou PCR. Pomocné vyšetření antigenu v moči může být u dětí zavádějící vzhledem 
k vysokému podílu nosičů. 
 
Vzhledem k citlivosti S. pneumoniae zůstávají lékem volby pneumokokových infekcí u dětí 
v ČR peniciliny. 
 
V příspěvku budou prezentována rovněž některá dosud nepublikována data o invazivních 
pneumokokových infekcích dětí v ČR. 
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REZISTENCE DĚTSKÝCH BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ  
K ANTIBIOTIKŮM 
 
Žemličková H. 
Státní zdravotní ústav, Praha 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
V České republice se sledováním antibiotické rezistence dlouhodobě zabývá Národní 
referenční laboratoř pro antibiotika (NRL/ATB) ve Státním zdravotním ústavu Praha (SZÚ). 
NRL/ATB spolupracuje s celorepublikovou sítí mikrobiologických laboratoří sdružených 
v Pracovní skupině pro monitorování rezistence (PSMR). PSMR byla ustavena v roce 1990 
při Národní referenční laboratoři pro antibiotika (NRL/ATB) SZÚ.  Od roku 2011 sdružuje 
PSMR zástupce 54 mikrobiologických laboratoří České republiky, jejichž spádová oblast 
zahrnuje zhruba 87 % populace ČR. Surveillance rezistence je zaměřena do dvou hlavních 
oblastí: 1) na problematiku především nemocničních infekcí – celoevropský projekt European 
Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net), který je zaměřen na sledování 
citlivosti k antibiotikům u 7 bakteriálních původců invazivních infekcí a 2) národní projekty 
sledování citlivosti nejčastějších vyvolavatelů komunitních infekcí v rámci tvz. Respirační  
a Močové studie. Projekt Respirační studie probíhá od roku 1996 jako sentinelová periodická 
surveillance v období říjen - prosinec. Sleduje se antibiotická rezistence hlavních původců 
komunitních bakteriálních infekcí dýchacích cest Streptococcus pneumoniae a Haemophilus 
influenzae k lékům volby penicilinu, resp. amoxicilinu, a u druhů Streptococcus pyogenes  
a S. pneumoniae se sleduje také rezistence k alternativním antibiotikům - makrolidům. Projekt 
Močové studie probíhal doposud 3x, a to v letech 2000, 2005 a 2011. Zatímco v prvních dvou 
sledováních byl zjišťován etiologický podíl různých agens a jejich citlivost k antibiotikům či 
chemoterapeutikům, v roce 2011 byla studie zaměřena pouze na zjišťování citlivosti 
k antibiotikům a chemoterapeutikům u nejvýznamnějšího původce komunitních močových 
infekcí (akutní cystitidy) – Escherichia coli. Sběr dat probíhá u obou projektů obdobně. 
Spolupracující laboratoře obdrží protokoly, do kterých zaznamenávají počet vyšetřených 
bakterií, jejichž citlivost se sleduje, včetně počtu kmenů, které byly k antibiotiku rezistentní. 
Laboratoře ověřují kvalitu výsledků testování citlivosti pravidelnou interní i externí kontrolou 
kvality. Kromě výsledků vyšetření citlivosti obsahují protokoly údaje o věkové skupině 
pacienta, druhu odebraného vzorku (Respirační studie) a pohlaví (Močová studie). 
 
Výsledky dlouhodobého sledování stavu citlivosti u nejvýznamějších respiračních patogenů 
vyvolávajících respirační infekce (S. pyogenes, S. pneumoniae a H. influenzae) potvrzují 
velmi dobrou účinnost penicilinu (amoxicilinu) pro terapii těchto infekcí.  Nízká úroveň 
rezistence jednoznačně opravňuje použití penicilinu, respektive amoxicilinu, coby léku volby 
pro komunitní respirační infekce. Zatímco v případě S. pyogenes a S. pneumoniae je zřetelný 
rozdíl ve výskytu rezistence k makrolidům u dětské a dospělé populace, u penicilinových 
antibiotik se podíl rezistentních kmenů S. pneumoniae a H. influenzae neliší. 
 
Obdobně u E. coli vyvolávající komunitní močové infekce má nitrofurantoin, který je 
doporučovaným lékem volby pro terapii akutní cystitidy, velmi dobrou citlivost. Naopak  
u ampicilinu, který má v terapii močových infekcí nezastupitelnou úlohu v případě ente-
rokokových a streptokokových infekcí (Streptococcus agalactiae), je v případě infekce 
vyvolané E. coli velká pravděpodobnost selhání terapie. Velmi nepříznivý je vývoj rezistence 
k chinolonovým antibiotikům (zejména u dopělé populace), které by měly být rezervovány 
pro terapii komplikovaných infekcí močového traktu, kde se uplatňují jiné patogeny než  
E. coli, které nejsou k běžným močovým chemoterapeutikům citlivé, např. Pseudomonas 
aeruginosa. Obdobně jako makrolidy, představují i chinolony skupinu antibiotik, která je 
často nadužívána, což reflektuje nárůst rezistence k těmto preparátům. 
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VROZENÝ ZARDĚNKOVÝ SYNDROM – KAZUISTIKA 
 
Bartoníková N. 
Odd. lék. mikrobiologie, KN TB a.s., Zlín 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Kazuistika popisuje případ vrozeného zarděnkového syndromu u novorozence porozeného SC 
pro hypotrofii na odd. gynekologie a v péči novorozeneckého oddělení KNTB a. s., ve Zlíně. 
Matka novorozence pobývala v období leden – duben 2011 se svým nastávajícím manželem 
ve Vietnamu, kde proběhla svatba a kde se také infikovala virem rubeoly. Nákaza byla 
asymptomatická. Ve Vietnamu se proti rubeole neočkuje (pouze spalničky), případy KZS 
Vietnam do WHO nehlásí. 
 
S KZS se díky cestování a přísunu cizinců budeme setkávat, očkování má smysl a je účinné. 
Díky očkování u nás nejsou zkušenosti s KZS, musíme ale na tento syndrom myslet. 
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DĚTSKÉ VIROVÉ GASTROENTERITIDY 
 
Širůček P. 
Klinika infekčního lékařství FN Ostrava 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
V současné době umí specializované pracoviště objasnit cca 70 % infekčních gastroenteritid, 
z toho je asi 50 % virového původu. Každý rok zemře v České republice jeden člověk na 
rotavirovou infekci. Odhaduje se, že každé 25. dítě v kraji skončí s rotavirózou na 
nemocničním lůžku. Maximální výskyt těchto střevních viróz zaznamenáváme v 1. – 4. 
kalendářním měsíci, kdy přijímáme minimálně jeden případ tohoto onemocnění na lůžkové 
oddělení. Naše klinika vyšetřuje stolici virologicky u všech věkových kategorií (od 
novorozenců po seniory), tedy nejen u dětí. Metodou ELISA umíme ve spolupráci 
s virologickým pracovištěm Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě identifikovat rotaviry, 
noroviry, adenoviry, astroviry. Při jejich negativitě je stolice automaticky vyšetřena ještě 
elektronopticky se záchytem výše uvedených virionů (virová nálož pod hranicí citlivosti 
ELISY, fragmenty virů, viriony obalené protilátkou) nebo dalších virů, jako např. kalicivirů 
(sapoviry), pikornavirů (parechoviry), koronavirů (toroviry), parvovirů (bokaviry) či 
bakteriofágů – máme před sebou infekčního pacienta! Pregnantnější identifikace těchto virů 
ve stolici se diskutuje na úrovni průkazu jejich genomu metodami PCR. 
 
Na Ostravsku existují praktičtí pediatři, kteří provádějí virologické vyšetření stolice. Tím 
stoupá hlášenost těchto infekcí v komunitě, která je však stále velmi nízká. Terapeuticky lze  
i v terénu včetně dětské LSPP doporučit parenterální (i. m.) podání antiemetik, hydrataci 
upravenými roztoky i pro nejnižší věkové kategorie resp. probiotika.  
 

V ústavní léčbě pak infuze do odeznění zvracení a průjmů. Samozřejmostí je ovlivnění 
horečky a prevence febrilních záchvatů. V přednášce budou zmíněny klinické (kromě 
zvracení a průjmu) a laboratorní (kromě dehydratace) symptomy urychlující diagnózu.  
Lůžková zařízení (a to nejen infekční) trápí nozokomiální nákazy. Na naší klinice se 
věnujeme od počátku roku 2008 v rámci indikátoru kvality péče FN Ostrava sledování 
nemocničních virových gastroenteritid. Zatímco ve výše uvedeném roce (2008) jich bylo 24, 
v roce minulém (2011) jsme jich zaznamenali při přibližně stejném počtu hospitalizovaných 
jen 10, což představuje 0,43 % z 2556 pacientů/rok. Opatření, která vedla k tomuto snížení, 
uvidíte v přednášce. Další snížení je možné jen cestou preventivní vakcinace kojenců od 
jejich 6. týdne chronologického (nezralí novorozenci) věku. 
 

Na Ostravsku existují pediatři, kteří neříkají rodičům, jež se ptají na očkování proti rotavirům, 
že je zbytečné, ale dokonce o něm sami aktivně informují v poradnách pro malé kojence. 
Proočkovanost v ČR stoupla z 0,4 % (rok 2008) na 18 % (rok 2011). S tím je spojen pokles 
nemocnosti na rotavirózy u dospělé populace (rodinné výskyty) a to zejména u seniorů. Na 
druhou stranu je třeba říci, že jsme ve zcela  ojedinělých případech již museli hospitalizovat 
děti s rotavirózou, které byly řádně očkované dostupnými vakcínami proti této infekci. Přesto 
si dovoluji tvrdit, že bez precizní diagnostiky a dalšího zvýšení proočkovanosti naší populace 
je problém hromadných výskytů této střevní virózy sotva řešitelný. 
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HISTORIE ANTIBIOTICKÉ LÉČBY 
 
Beneš J. 
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a nemocnice Na Bulovce, Praha 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Podle obecného přesvědčení začíná historie antibiotik objevem penicilinu v roce 1928. Snad 
každý slyšel příběh o tom, jak skotský mikrobiolog Alexander Fleming omylem ponechal 
otevřenou plotnu s vyočkovanou kulturou Staphylococcus aureus na svém pracovním stole  
a po několika dnech zjistil, že na této plotně roste i jakási plíseň a v okolí této plísně bakterie 
hynou. Dovolím si nabídnout trochu jiný pohled na počátek antibiotické éry. 
 
Principem antibiotické terapie je podat lék, který bude usmrcovat patogenní bakterie 
v lidském organismu a přitom pro vlastní buňky tohoto organismu nebude toxický. Přijmeme-
li tuto představu jako základ pro další uvažování, pak éra antibiotik začíná rokem 1909, kdy 
Paul Ehrlich a jeho žák S. Hata na základě systematického výzkumu zjistili, že oxid arzénu 
navázaný na anilín (arsfenamin) dokáže vyléčit pokusná zvířata nakažená syfilidou. Tak 
vznikl první účinný antibakteriální lék, který splňuje podmínky popsané v úvodu tohoto 
odstavce. Nový lék byl pojmenován Salvarsan a spolu se svou modifikovanou formou, Neo-
Salvarsanem, se v terapii syfilidy používal až nástupu penicilinu na konci 2. světové války. 
 
Následujícím krokem na této cestě byl objev antibakteriálních vlastností sulfonamidů, za 
který vděčíme Gerhardu Domagkovi. První sulfonamid byl uveden do léčebné praxe v roce 
1935 pod názvem Prontosil. Prontosil byl účinný proti nejvýznamějším bakteriálním 
patogenům této doby, t.j. streptokokům, pneumokokům, stafylokokům, ale i shigelám, 
tyfovým bacilům, meningokokům a dalším. V Domagkově rodném Německu byl zájem  
o sulfonamidy poměrně vlažný, o to více však byly oceňovány a využívány ve Velké Británii 
a v USA. Po skončení 2. světové války získal G. Domagk za objev sulfonamidů Nobelovu 
cenu. Od sulfonamidů jsou odvozena nejen různá dosud používaná antiinfektiva 
(sulfametoxidin, co-trimoxazol, izoniazid a další), ale i diuretika a antidiabetika. 
 
Paralelně se syntézou antibakteriálních látek v chemické laboratoři si lékaři z různých zemí 
začali uvědomovat existenci antibiózy, t.j. schopnost některých mikroorganismů inhibovat 
množení patogenních bakterií nebo je dokonce zabíjet. Tato pozorování a jejich následné 
léčebné využití tvoří druhou osu příběhu. 
 
Fenomén antibiózy rozpoznali v průběhu let 1870-1890 např. Joseph Lister (průkopník 
antisepse), Luis Pasteur a jeho kolega Jules Francois Joubert, ale také zakladatel české 
patologie Jaroslav Hlava. Žádný ze jmenovaných však toto zjištění dále nerozvíjel. V roce 
1896 francouzský medik (!) Ernest Duchesne v rámci své diplomové práce studoval inhibiční 
účinek plísně Penicillium glaucum na růst E. coli a tento efekt potvrdil i pokusem na 
laboratorních zvířatech. Z dnešního pohledu lze říci, že se svými výzkumy na poli antibiózy 
dostal dál než Alexander Fleming o 32 let později. Duchesnovi bohužel nebylo umožněno 
v pokusech pokračovat i po ukončení školy a jeho objevy zcela zapadly. 
 
V roce 1899 byla publikována dvě další zajímavá sdělení: Němečtí lékaři Rudolf Emmerich  
a Oscar Löw zjistili, že extrakt z kultury Bacillus pyocyaneus (Pseudomonas aeruginosa) 
zabíjí bacily cholery, tyfu, záškrtu a antraxu. Účinnou látku z tohoto extraktu nazvali 
pyocyanáza, nepodařilo se jim však ji podrobněji analyzovat. Ve stejné době experimentovali 
se stejným mikrobem i čeští lékaři – bakteriolog prof. Ivan Honl a gynekolog prof. Jaroslav 
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Bukovský. Tito dva badatelé v sérii pokusů provedených v letech 1892-99 potvrdili, že 
pseudomonády tvoří látku bílkovinné povahy (pyocyanoprotein, pyocyanáza), která inhibuje 
růst stafylokoků a streptokoků. Pseudomonádový výluh potom využili k léčbě bércových 
vředů a posléze i streptokokové angíny. Jednalo se o první dobře dokumentované a vědecky 
podložené použití antibiotika v medicíně. Zároveň je ale nutno dodat, že na rozdíl od pozdější 
léčby penicilinem se v těchto případech jednalo o pouhou lokální terapii. Léčebný efekt nebyl 
spolehlivý, výsledky terapie byly spíše variabilní než dobré. 
 
V polovině 20. let minulého století studoval inhibiční účinek plísně Penicillium na kultury 
streptokoků a stafylokoků všestranný jihoamerický mikrobiolog Clodomiro Picado Twight. 
Pokusil se dokonce o léčebné využití svých pozorování, terapeutický výsledek však nebyl 
přesvědčivý. 
 
Flemingův objev učiněný 3. 9. 1928 je všeobecně známý. Méně je ale známo, že Fleming se 
několik let marně pokoušel získat spolupracovníka-chemika, který by mu pomohl izolovat  
a analyzovat účinnou látku, která byla odpovědná za baktericidní působení plísně. 
Antibiotikum bylo natolik nestabilní, že standardní analytické postupy zcela selhávaly. 
Koncem třicátých let se Flemingův zájem vyčerpal a jeho objev by byl upadl v zapomnění 
stejně jako pozorování jeho předchůdců. 
 
V této situaci zasáhla náhoda: Ve stejné době, kdy Alexander Fleming končil svoje snažení, 
vznikla v Oxfordu pod vedením profesora patologie Howarda Floreye pracovní skupina 
hledající látky s bakteriolytickým účinkem. Členem této pracovní skupiny byl i chemik Ernst 
Chain, který při literární rešerši narazil na Flemingův článek o penicilinu z roku 1929. 
Členové skupiny si opatřili kulturu P. notatum a začali zkoumat její produkty. V roce 1940 
provedli rozhodující pokus na laboratorních myších, který potvrdil léčebný potenciál 
penicilinu. V následujícím roce byl penicilin poprvé vyzkoušen na několika pacientech. 
 

Výsledky byly velmi povzbudivé a několik firem ihned projevilo ochotu zavést výrobu ve 
velkém měřítku. Získat z kultury plísně dostatečné množství antibiotika však nebylo nijak 
jednoduché. Prof. Florey proto odjel do USA a získal pro spolupráci tamní podnikatele. 
Teprve po vyřešení četných technických komplikací se průmyslová výroba mohla rozběhnout 
naplno. Výrobou penicilinu se v průběhu 2. světové války a v době poválečné proslavily 
především firmy Pfizer, Merck, Squibb a Glaxo.  
 

V roce 1945 byla za objev a využití penicilinu poprávu udělena Nobelova cena nejen  
A. Flemingovi, ale současně i H. Floreyovi a E. Chainovi. 
 
Léčebné využití penicilinu inspirovalo dalšího mikrobiologa, Selmana Abrahama Waksmana, 
k hledání ještě jiných mikroorganismů, které produkují antibakteriální látky. Waksman se tak 
stal průkopníkem půdní mikrobiologie. Zavedl také do praxe pojem „antibiotikum“. Jeho 
nejdůležitějším přínosem však byl objev streptomycinu v roce 1943. Sám objevil ještě další 
antibakteriálně účinný aminoglykosid (neomycin, 1951). V roce 1952 byly jeho zásluhy 
oceněny Nobelovou cenou. Mezitím už celé týmy půdních mikrobiologů hledaly v zemi,  
v odpadních vodách, v chlévské mrvě, v kompostovacích a silážních jámách a v jiných 
podobných ekologických zónách další mikroby produkující antibiotika. 
 

Tak začala raná fáze antibiotické éry. 
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OFF-LABEL ANTIBIOTICKÁ LÉČBA V DĚTSKÉM VĚKU 
 
Langerová P., Urbánek K. 
Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
V každodenní léčebné praxi je obtížné najít léčiva registrovaná pro použití u dětí. Řada léků 
je proto předepisována k podání, které není schváleno regulační autoritou a pro které 
používáme termíny off-label a unlicensed. Je však důležité zdůraznit, že takové podávání není 
synonymem „nesprávného“ a že kvalita terapie nesouvisí nutně s tím, zda je lék pro danou 
věkovou populaci schválen. Výsledky publikovaných studií ukazují závislost výskytu 
neregistrovaného použití léků na věku dítěte. Čím je dítě mladší, tím častěji jsou u něj léky 
mimo schválené indikace používány. Tento závěr zřejmě platí především pro nemocniční 
péči, zatímco v ambulantní je navíc pozorován vysoký počet neregistrovaných předpisů pro 
adolescenty. 
 
Nejnovější práce na toto téma je z dubna roku 2012 a autory jsou Walter Zingg a Klara M. 
Posfay-Barbe. Uvádějí, že v ambulantní sféře dochází k off-label předpisu antibiotik v 0,9 až 
42 % případů a nejčastější příčinou je pod- nebo předávkování léčiva. V nemocniční sféře 
bylo off-label předpisů celkem 54,7 % a častější je tento způsob použití u novorozenců. 
Autoři docházejí k závěru, že zatímco mnoho starších antibiotik je pro použití u dětí 
schváleno, novější látky jako fluorochinolony, azithromycin, linezolid nebo daptomycin 
schváleny nejsou. To může být významné v souvislosti s rostoucím výskytem 
multirezistentních bakteriálních patogenů. 
 
Naše práce se zabývala off-label předpisem antibiotik na Dětské klinice FN Olomouc. Do 
souboru nebyly zahrnuty předpisy z novorozeneckého oddělení. Do sledovaného souboru 
jsme zařadili všechny předpisy na Dětské klinice za únor 2012. Z celkového počtu 1318 
preskripcí u 754 pacientů bylo 212 z nich na antibiotika (194 pacientů). Všechna předepsaná 
antibiotika byla pro děti registrována, tudíž nebyla použita unlicensed. Pouze 14 předpisů 
nebylo registrováno pro věk dítěte v době vystavení (celkem 11 pacientů). Nejčastěji se 
jednalo o Klacid 250® potahované tablety, který u dětí ve věku do 12 let by měl být užíván ve 
formě pediatrické suspenze klarithromycinu. 
 
Abychom zabránili vystavování dětí zbytečným rizikům a zároveň se vyhnuli ochuzení dětí  
o potenciálně efektivní farmakoterapii, je nutné posílit legislativu a zajistit další podněty 
k rozvoji pediatrické medicíny. 
 
Zpracováno s podporou grantu GAČR 303/09/H048 a IGA UPOL, 2012_LF_004. 
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FARMAKOKINETIKA KARBAPENEMŮ U DĚTÍ 
 
Langerová P., Suchánková H. 
Ústav farmakologie LF UP a FN Olomouc 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Karbapenemy mají nejširší antibakteriální spektrum ze všech betalaktamových antibiotik. 
Jsou dobře tolerovány a mají poměrně málo nežádoucích účinků. Imipenem-cilastatin, 
meropenem a ertapenem jsou FDA schváleny pro používání u dětí. Užívání doripenemu, 
nejnovějšího z této skupiny, se do 18 let věku nedoporučuje, vzhledem k nedostatku údajů  
o bezpečnosti. 
 
Originální přípravek imipenem/cilastatinu - Tienam® je dle SPC možno podávat u dětí od  
1 roku, u mladších jedinců údaje chybí. Generické přípravky Cilanem®, Imecitin®, 
Imipenem/Cilastatin Hospira® a Imipenem/Cilastatin Kabi® jsou registrovány k použití až od 
3 let věku. V literatuře je však uváděno i doporučené dávkování imipenemu pro novorozence 
a kojence. Všechny v současné době registrované přípravky meropenemu a ertapenemu jsou 
schváleny k použití u dětí od 3 měsíců věku. 
 
Indikace jednotlivých karbapenemů jsou obdobné. Jedná se o rezervní antibiotika používaná 
v případě závažných a život ohrožujících infekcí vyvolaných patogeny rezistentními na běžně 
podávaná antibiotika. U dětí byly s karbapenemy provedeny klinické studie v následujících 
indikacích: meningitida, febrilní neutropenie, nozokomiální a komunitní pneumonie, cystická 
fibróza, nitrobřišní infekce, infekce kůže a měkkých tkání, sepse a infekce močových cest. 
Jediný meropenem je možno používat také u dětí s meningitidou, protože u imipe-
nem/cilastatinu je u neuroinfekcí vyšší riziko křečí. 
 
Karbapenemy jsou podávány parenterálně. Imipenem a meropenem mají u dětí podobný 
farmakokinetický profil. Distribuční objem je u nich větší. Plocha pod křivkou a Cmax 
vykazují téměř lineární růst v závislosti na narůstající dávce imipenemu nebo meropenemu 
jak u předčasně narozených novorozenců, tak u dalších věkových skupin dětí, stejně jako  
u dospělých. Poločas eliminace je nejdelší u nedonošených novorozenců a s věkem se 
zkracuje. U kojenců je průměrný poločas ve věku 2 - 5 měsíců 1,7 hodin a do 2 let věku 1,5 hodiny. 
Hlavní eliminační cesta je renální a dávka proto musí být v případě zhoršených renálních 
funkcí upravena. Farmakokinetika u dětí nad 2 roky je v souladu s dospělými. 
 
Dávkování jednotlivých karbapenemů u dětí je uvedeno v tabulce 1. Délka léčby se liší, měla 
by však být co možná nejkratší. Karbapenemy jsou obvykle podávány v monoterapii. Nebyl 
prokázán přínos současného podávání s aminoglykosidy, ale došlo tímto k nárůstu 
nežádoucích účinků. 
 
Z hlediska farmakokineticko - farmakodynamických vlastností jsou karbapenemy antibiotika 
s účinkem závislým na čase. Cílem dávkování je tedy dosáhnout toho, aby plazmatické 
koncentrace antibiotika přesahovaly MIC patogena nejméně po 40 % dávkovacího intervalu, 
u kriticky nemocných celý dávkový interval. Proto jsou v současné době u karbapenemů 
používány prodloužené infúze. U dětí však pro jejich použití není dostatek validních dat 
z klinických studií. 
 
Z nežádoucích účinků se nejčastěji jedná o nauzeu a zvracení. U imipenemu je zde závislost 
na dávce, u meropenemu nikoliv. Dále se může vyskytnout průjem, pseudomembranózní 
kolitida, rash, bolesti hlavy, bolesti břicha, horečka, plenková dermatitida. Riziko křečí je 
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nejvyšší u imipenemu. Hypersenzitivita a anafylaxe jsou popisovány po podání u pacientů 
alergických na peniciliny. 
 
Tabulka 1: Doporučené dávkování karbapenemů u dětí 
 

Antibiotikum Věková skupina Dávka Dávkovací interval  

Imipenem1 0 - 7 dnů    20 mg/kg2 12 hod 

 7-21 dnů 20 mg/kg2  8 hod 

 21-28 dnů 20 mg/kg2 6 hod 

 1-3 měsíce 20 mg/kg2 6 hod 

 

Od 3 měsíců               
> 40 kg 15 mg/kg    

max. 500mg 6 hod 

 < 40 kg 250-500 mg3 6 hod 

Meropenem Novorozenci do 7 dnů  20 mg/kg4 12 hod 

 Novorozenci 7 - 28 dnů  20 mg/kg4 8 hod 

 Kojenci 1 - 3 měsíce  10 mg/kg4 8 hod 

Ertapenem Nad 3 měsíce   15 mg/kg   
max. 1 g/den 12 hod 

 

1 Pro cystickou fibrózu od 1 měsíce věku: hmotnost < 40 kg - 22,5 mg/kg co 6 hod; > 40 kg - 1 g co  
  6 - 8 hod  
2 USA doporučení 25mg/kg 
3 Pro méně citlivé patogeny až 12,5 mg/kg do max. dávky 1g (alternativně denní dávka ve 3 dávkách) 
4 U těžších infekcí a meningitidy dvojnásobná dávka 
 
Zpracováno s podporou grantu  GAČR 303/09/H048 a IGA UPOL, 2012_LF_004. 
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ECTHYMA GANGRENOSUM PSEUDOMONÁDOVÉ ETIOLOGIE  
U ČTYŘ DOSUD ZDRAVÝCH DĚTÍ 
 
Bébrová E., Bláhová K. 
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ecthyma gangrenosum (EG) je nepříliš častá kožní manifestace pseudomonádové infekce. EG 
je nejčastější u kriticky nemocných nebo imunodeficientních pacientů. Zcela výjimečně je 
onemocnění popsáno u zdravých jedinců. 
 

Mortalita u imunodeficientních pacientů je vysoká a je úměrná prodlevě v diagnostice a cílené 
léčbě. 
 
V našem souboru čtyř nemocných, dosud zdravých dětí nebyla prokázána žádná souvislost 
onemocnění s imunitním deficitem. Úspěšnost léčby se odvíjela od okamžitě indikované 
intravenózní antipseudomonádové antibiotické terapie při nálezu kožních lézí typických pro 
EG. 
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ANTIBIOTICKÁ LÉČBA AKUTNÍ PYELONEFRITIDY U DĚTÍ 
 
Flögelová H.1, Rohanová M.1, Čekanová L.2, Zapletalová J.3 
1 Dětská klinika, 2 Mikrochem Olomouc, 3 Ústav lékařské biofyziky 
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Úvod: Akutní pyelonefritida (APN) je vážné bakteriální onemocnění ledvin a její opožděná 
antibiotická (ATB) léčba může přispět k jizvení ledvinového parenchymu, následné 
hypertenzi a snížené renální funkci. Léčbu antibiotikem musíme začít ihned po diagnostice 
APN (febrilie ≥ 38,5st.C, pyurie, zvýšené CRP, leukocytóza) a odběru moči na kultivaci, tedy 
v situaci, kdy močového patogena a jeho citlivost na antibiotika neznáme. V iniciální 
antibiotické léčbě APN je doporučováno řídit se regionální citlivostí nejčastějších 
vyvolavatelů infekcí močových cest (IMC), především Escherichia coli. Existují rozdíly ve 
volbě iniciálního ATB v zahraniční literatuře a v České republice. Zatímco v západních 
evropských státech a v USA se parenterální léčba APN u dětí zahajuje cefalosporinem III. 
generace, aminoglykosidem, případně piperacillin-tazobactamem, V České republice se 
z důvodu předpokládané nižší rezistence močových patogenů většinou iniciálně ordinují 
kombinované aminopeniciliny nebo cefalosporiny II. generace. V Olomouckém kraji 
preferujeme jako první volbu cefuroxim. 
 

Cílem naší studie bylo zjistit, zda je tato volba správná, srovnat rezistenci mikrobů 
vyvolávajících akutní pyelonefritidu na cefuroxim (CXM) a kombinovaný aminopenicilin 
(AIN). Také jsme porovnávali rezistenci patogenů na kotrimoxazol (COT) a nitrofurantoin 
(FUR), z důvodu ev. následující profylaxe IMC. Nakonec jsme zjišťovali rezistenci 
vyvolavatelů komunitních IMC, cystitid i pyelonefritid, v celé populaci olomouckého regionu 
(děti+dospělí dohromady). Zajímalo nás, zda na základě těchto údajů dospějeme ke stejné 
volbě iniciálního antibiotika. 
 

Metody: Retrospektivně jsme zhodnotili záznamy dětí hospitalizovaných pro první a/nebo 
druhou ataku APN v letech 2009 – 2011. Úplné údaje byly získány u 121 atak APN (chlapci 
45 atak APN) u dětí ve věku 0,5 měs. až 18 roků 10 měs. (medián 11 měs.). Rovněž 
retrospektivně byly v databázi Mikrochemu Olomouc vyhledány nejčastější bakterie 
vyvolávající komunitní IMC v celé populaci regionu v letech 2009 – 2011 a byla zjištěna 
jejich rezistence na antibiotika. 
 

Výsledky: Nejčastějšími iniciálními antibiotiky ordinovanými u dětí s APN byly cefuroxim 
(98x, 81 %) a kombinovaný aminopenicilin (17x, 14 %). Vyvolavatelem APN byla 106x 
Escherichia coli (87,6 % všech APN), 6x Enterococcus sp., 4x Klebsiella pneumoniae, 2x 
Pseudomonas aeruginosa a 1x Klebsiella oxytoca, Serratia marcescens a Enterobacter sp. 
Rezistence na CXM byla u 16 atak APN (13,2 %), na AIN u 32 atak APN (26,4 %), společná 
rezistence na CXM i AIN byla u 10 atak APN. Test posunu Mc Nemar prokázal signifikantně 
vyšší výskyt rezistence vůči AIN ve srovnání s CXM (p=0,004). Rezistence mikrobů na COT 
byla u 30 atak APN, na FUR u 8 atak APN, společná rezistence na COT i FUR se vyskytla  
u 4 atak APN. Byl prokázán významně vyšší výskyt rezistence vůči COT ve srovnání s FUR 
(p<0,0001). 
V celé populaci byly nejčastějšími vyvolavateli komunitních IMC druhy Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis a Enterococcus sp. V přednášce je uvedena 
rezistence jednotlivých bakterií vůči ATB a je srovnána rezistence Escherichia coli v souboru 
dětí s APN oproti souboru celé olomoucké populace s IMC. V obou souborech jsme prokázali 
nižší rezistenci na CXM oproti AIN a rovněž nižší rezistenci na FUR oproti COT. 
 

Diskuse: Kauzální léčbou IMC jsou antibiotika nebo chemoterapeutika. Při výběru 
konkrétního léku vycházíme z předpokládaného původce IMC - Escherichia coli - a její 
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rezistence vůči ATB. V ČR zavedl lokální přehledy citlivosti bakterií vůči ATB již před 
desítkami let prof. Potužník a různé regiony se lišily, takže pro lékaře je důležité znát 
rezistenci Escherichia coli ve svém regionu. Dle výsledků souborů z našeho kraje je lékem 
první volby pro akutní pyelonefritidu CXM, u dětí byla průměrná rezistence Escherichia coli 
na CXM jen 3,8 %. Také přehled rezistence močových patogenů z Mikrochemu potvrzuje 
tuto skutečnost. CXM samozřejmě nebude vhodný, pokud je APN vyvolaná enterokokem 
nebo pseudomonádou, ale počet těchto pacientů byl v našem dětském souboru pouze kolem 
10 %. Bylo publikováno, že ATB léčba perorální je rovnocenná léčbě intravenózní. Osvědčilo 
se nám však zahajovat ATB léčbu u kojenců a batolat intravenózně a při zlepšení klinického 
stavu přejít za 2-3 dny na perorální podávání. Celková doba ATB léčby je 10 dní. Výjimku 
tvoří novorozenci, kde začínáme léčbu kombinací ampicilin+gentamicin, dle citlivosti pak za 
2 dny lze ponechat jen jedno antibiotikum a léčba trvá celkem 14 dní. 
 

Dříve se po APN doporučovala profylaxe IMC (chemoprofylaxe COT, FUR) a tato profylaxe 
byla ordinována především dětem s prokázáným vezikoureterálním refluxem (VUR) nebo 
s recidivujícími IMC. 
  

V současnosti se od rutinní antimikrobiální profylaxe ustupuje. Byly provedeny studie, které 
prokazují, že preventivní podávání chemoterapeutik nesnižuje podstatně riziko opakování 
IMC, ale zato významně zvyšuje riziko výskytu rezistentních kmenů. Přesto někteří pacienti 
mají prospěch z antimikrobiální profylaxe, například děti s VUR III.-V.st. do 6 (až 12) měsíců 
věku a také některé děti s recidivujícími IMC – zde zvažujeme profylaxi individuálně. 
V prevenci IMC je dnes preferován samotný trimethoprim před kotrimoxazolem z důvodu 
rizika alergických rekcí na sulfamethoxazolovou složku. V našem souboru byla prokázána 
menší rezistence bakterií na FUR než na COT a také literárně se popisuje stále výborný efekt 
FUR. Dětem jej lze preventivně podávat od 3 měsíců věku a při dávce 1-2mg/kg jsou 
nežádoucí účinky FUR (plicní fibróza, hepatotoxicita) velmi vzácné. Nevýhodou FUR stejně 
jako TMP je, že není k dispozici sirupová forma a musí být rozvažovány do kapslí. 
Chemoprofylaxe není vhodná pro děti do 3 měsíců věku, proto u novorozenců a mladých 
kojenců užíváme amoxicilin v cca 20-30 % obvyklé denní dávky. Je možné ordinovat  
i cefalosporiny, např. cefaclor, opět však narážíme na problém, že v současnosti není v naší 
republice dostupná sirupová forma. Používání CXM v prevenci IMC je méně vhodné z obavy 
následné rostoucí rezistence Escherichia coli k léku, který je dnes často první volbou u APN. 
V posledních letech se i u dětí začínají v prevenci IMC používat potravinové doplňky 
s extraktem z kanadské brusinky a D-manosou. Princip účinku spočívá v zabránění adhezi 
Escherichia coli ke sliznici močového měchýře. Jejich předností je, že nevyvolávají rezistenci 
Escherichia coli na ATB. K ověření účinnosti u dětí probíhají klinické studie. 
 

Závěr: Pro iniciální léčbu akutní pyelonefritidy u dětí v Olomouckém kraji je vhodnější 
cefuroxim než kombinovaný aminopenicilin z důvodu významně nižší rezistence. U profylaxe 
IMC je lepší ordinovat nitrofurantoin než kotrimoxazol, nemáme-li k dispozici konkrétní 
citlivost etiologického agens. 
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