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_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

Alimentární infekce člověka způsobené termotolerantními druhy kampylobakterů (zejména 

Campylobacter jejuni a Campylobacter coli) patří k nejčastějším bakteriálním infekcím 

člověka v Evropě. K významným zdrojům infekce patří drůbeží maso a vnitřnosti, vepřové 

vnitřnosti, případně syrové kravské nebo ovčí mléko a sýry z tohoto nepasterizovaného 

mléka. Nakazit se lze také kontaktem s domácími zvířaty (pes, kočka). U štěňat a koťat 

mohou kampylobaktery vyvolávat průjmy, kdy nemocné zvíře masivně vylučuje bakterie do 

prostředí a při nedodržení základních hygienických pravidel se může infikovat např. majitel. 

Hovoří se také o kontaminovaných přírodních koupalištích, která mohou být zdrojem infekce 

člověka. 
 

V Evropě převládají alimentární infekce způsobené zejména křížovou kontaminací potravin 

v domácnostech spotřebitele a konzumací nedostatečně tepelně opracovaných pokrmů, 

především drůbežího masa. V ČR je každoročně podle SZÚ (Epidat) hlášeno kolem 20 tisíc 

případů humánní kampylobakteriózy, skutečný počet onemocnění však bude podstatně vyšší. 

Nejvíce postiženou skupinou osob jsou malé děti do věku 4 let. 

 
Materiál a metody 

V roce 2013 a do dubna 2014 byly na Moravě (Olomoucký a Jihomoravský kraj) odebírány 

vybrané komodity vzorků, které byly následně vyšetřeny na přítomnost termotolerantních 

kampylobakterů. Jednalo se o slepá střeva jatečných brojlerů (Gallus gallus), která byla 

odebírána na drůbežích jatkách. Přímo v síti supermarketů byly odebírány ve spotřebitelském 

balení vzorky chlazených i mražených kuřat a vzorky chlazených vepřových jater. 

V mléčných automatech pak byly odebírány vzorky syrového kravského mléka. Počty 

odebraných vzorků dokumentuje tabulka č. 1. 
 

V laboratoři byly doručené vzorky vyšetřeny kvalitativně (podle ISO 10272-1) a kvantitativně 

(podle ISO 10272-2) na přítomnost a počty Campylobacter spp. v CFU/g. Izoláty byly 

identifikovány metodou MALDI-TOF MS (Biotyper Microflex, Bruker). V případě 

nejednoznačné identifikace MALDI-TOF (identifikační skóre méně než 2) byla provedena 

identifikace metodami PCR. 
 

Konfirmované kmeny z potravin byly testovány na rezistenci k vybraným antibiotikům 

(ATB) mikrodiluční metodou. Současně byly pro porovnání testovány obdobně na rezistenci 

k ATB kmeny kampylobakterů izolované z humánní komunity a pacientů nemocnic 

v Olomouci a Brně. 
 

U vybraných kmenů humánního a animálního původu byla dále provedena analýza 

podobnosti kmenů metodou MALDI TOF fingerprinting, která bude následně komparovaná 

s metodou PFGE, případně MLST. Konečné výsledky těchto analýz zatím nejsou k dispozici. 
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Výsledky a diskuze 

Pozitivní nálezy a druhové zastoupení izolovaných kampylobakterů ve sledovaných vzorcích 

jsou uvedeny v tabulce č. 1. Je z ní patrné, že chlazená drůbež v supermarketech byla 

povrchově kontaminovaná kampylobaktery v 72 %, mražená drůbež v 47 % a vepřová játra  

v 29 %. V případě primárního výskytu kampylobakterů v gastrointestinálním traktu jatečné 

drůbeže na porážkách byla zaznamenána 60% pozitivita. Ani v jednom z 83 vzorků syrového 

kravského mléka z mléčných automatů nebyl Campylobacter spp. prokázán. 
 

Grafy č. 1 a 2 dokumentují výsledky rezistence izolátů C. jejuni a C. coli z potravin a člověka 

k vybraným ATB. Z grafů je patrný rozdíl mezi antibiogramem C. jejuni a C. coli. Dále jsou 

patrné určité rozdíly v antibiogramu humánních izolátů v porovnání s izoláty animálními. 

Druh C. coli vykazuje vyšší míru rezistence k antibiotikům. Rozdíly ve výsledcích 

rezistence kmenů izolovaných z drůbeže, případně vepřových jater a člověka naznačují 

existenci dalších možných zdrojů infekce pro humánní populaci, než jsou sledované vzorky. 

Ověření možností metody MALDI TOF fingerprinting u humánních a animálních kmenů by 

mohlo přinést zajímavé výsledky v epidemiologii této rozšířené nákazy. Orientační výstup 

z analýzy MALDI TOF fingerprinting ukazuje obrázek č. 1. 

 
Závěr 

Kampylobakterové infekce jsou nejčastější bakteriální alimentární infekcí člověka v ČR  

i v Evropě. Přestože významným zdrojem infekce zůstává drůbež, případně vepřová játra, lze 

se domnívat, že existují (vyjma interhumánního přenosu) i další možné zdroje nákazy. 

Antibiotická rezistence se liší podle druhu, jsou patrné i menší rozdíly podle původu izolátu. 

Citlivost k makrolidům (erytromycin), je s výjimkou kmenů C. coli izolovaných z prasat, 

relativně zachována. 

 
 

Tabulka č. 1 -  Výskyt kampylobakterů ve vzorcích slepých střev drůbeže, drůbeže a vepřových jater  

  ze supermarketů a syrového mléka na Moravě (2013 až duben 2014) 
 

Komodita 
Počet vyš. 

vzorků 

Počet 

pozitivních 

vzorků 

Prevalence 

Počet 

nálezů 

C. jejuni 

Počet 

nálezů 

C. coli 

Počet 

nálezů 

C. jejuni + 

C. coli 

slepá 

střeva 

brojlerů 

62 37 59,7 % 24 13 0 

kuře 

chlazené 
61 44 72,1 % 27 9 8 

kuře 

mražené 
60 28 46,7 % 17 11 0 

vepřová 

játra 

chlazená 

63 18 28,6 % 4 14 0 

syrové 

mléko  
83 0 0 % 0 0  

Celkem 329 127 38,6 % 72 47 8 
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Graf č. 1 – Rezistence k ATB u izolátů C. jejuni  
 

 
 

 

 

Graf č. 2 – Rezistence k ATB u izolátů C. coli 
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Obrázek č. 1 - Dendrogram MALDI TOF fingerprinting porovnávající 3 humánní izoláty C. jejuni 

 

 
 

 

 
Tato práce byla podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví IGA č. NT/14392 a Státní veterinární 

správou ČR. 
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NOVÉ TECHNOLÓGIE NA TESTOVANIE CITLIVOSTI BAKTÉRIÍ 

NA ANTIBIOTIKÁ 
 

Mlynárčik P., Kolář M., Röderová M. 
 

Ústav mikrobiológie, Lekárska fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Za posledné dve desaťročia pozorujeme rýchly prírastok infekcií vyvolanými multi-

rezistentnými baktériami. Šírenie týchto patogénov vystavuje obrovskému nebezpečenstvu 

naše antibiotické možnosti. Mnoho štúdií dokazuje, že včasné poskytnutie primeranej 

antibiotickej liečby je nesmierne dôležité pri záchrane života. Momentálne sa lekári 

spoliehajú na klinické, epidemiologické a demografické faktory, ktoré im napomáhajú pri 

výbere empirickej terapie, nakoľko výsledky kultivácie a testovania citlivosti na antibiotiká 

(TCA) môžu trvať až 48 hodín a dlhšie [1]. 

 

Aktuálne najpoužívanejšie metódy skúmajúce rezistenciu na antibiotiká v klinických 

vzorkách zisťujú fenotypovú rezistenciu meraním bakteriálneho rastu za prítomnosti 

testovaného antibiotika. Najpoužívanejšími sú dilučná mikrometóda, difúzna disková metóda 

a antimikrobiálne gradientové testy (napr. E-test), poprípade rôzne komerčne dostupné 

automatizované systémy (napr. Vitek systémy od bioMérieux). Okrem vysokej 

citlivosti na detekciu antibiotickej rezistencie hlavnou výhodou týchto techník je ich 

jednoduché prevedenie a dostupnosť. V prípade používania mikrodilučných a antimi-

krobiálnych gradientových metód je možné stanoviť hodnotu MIC (minimálnej inhibičnej 

koncentrácie), ktorá ukazuje na mieru citlivosti baktérie k danému antibiotiku a umožňuje 

cielenejšie nasadenie antibiotickej liečby. Nevýhodou týchto metód je, že všeobecne vyžadujú 

čisté kultúry na vykonanie testov citlivosti [1]. 

 

Medzi nefenotypové metódy patria napríklad PCR testy (detekcia génov zodpovedných za 

rezistenciu). Ich hlavnou výhodou je to, že môžu byť vykonané v krátkom časovom úseku, 

v niektorých prípadoch priamo z klinických vzoriek. Ich hlavnou nevýhodou je to, že 

nedetegujú všetky markery rezistencie, sú drahšie, nie sú všade zavedené, neposkytujú MIC 

hodnoty, a že prítomnosť rezistentných génov nemusí byť stále vo vzájomnom vzťahu 

s fenotypovou rezistenciou. Ďalším prístupom je kvantitatívna real-time PCR, schopná presne 

kvantifikovať počet kópií špecifickej nukleovej kyseliny vo vzorke. Tento prístup monitoruje 

počet kópií bakteriálneho genómu prítomných počas rastu izolovanej baktérie za prítomnosti 

testovaného antibiotika. Jej výhodou oproti ostatným PCR prístupom je to, že nezávisí pri nej 

od mechanizmu rezistencie, a že skúška nepriamo meria fenotypovú rezistenciu zistením rastu 

za prítomnosti antibiotika. Nevýhodou je potreba predošlej kultivácie a nemôže byť použitá 

priamo na klinické vzorky [1]. 

 

Medzi alternatívne TCA metódy blízkej budúcnosti patrí: a) MALDI – TOF (Matricou 

asistovaná laserová desorbcia/ionizácia s detekciou času letu), ktorá na detekciu rezistencie 

najčastejšie sleduje degradačné produkty antibiotík ako výsledok hydrolýzy antibiotík 

po inkubácii s bakteriálnym izolátom [2]. Hlavnými výhodami používania MALDI-TOF sú 

extrémna rýchlosť a vysoká automatizácia. Výsledky získané touto metódou nemusia stále 

priamo súvisieť s fenotypovou rezistenciou a rozdiely medzi kmeňmi, ktoré nesúvisia 

s rezistenciou, môžu komplikovať interpretáciu výsledkov [1]. b) Prietoková cytometria 

založená na rozlíšení živých a mŕtvych buniek prostredníctvom farbiva po vystavení účinku 

antibiotík. Hlavnou nevýhodou sledovanej metódy je nedostatočná schopnosť rozlišovať 
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bunkové poškodenie spôsobené antibiotikami, autofluorescencie určitých bakteriálnych 

druhov a prácnosť metódy [3]. c) Mikročipové technológie – identifikujú špecifické sekvencie 

nukleových kyselín použitím komplementárnych oligonukleotidov. Tieto oligonukleotidy-

sondy potom v pozitívnom prípade hybridizujú so značenou DNA z analyzovanej vzorky. 

Príkladom je použite mikročipov na detekciu β-laktamázových génov v bakteriálnych 

izolátoch. Výhodou je detekcia širokej škály rozdielnych génov rezistencie v jednej skúške. 

Nevýhodou je, že získané dáta sa nemusia stále zhodovať s fenotypovou rezistenciou, 

neposkytuje MIC hodnoty a môže mať obmedzenú schopnosť detegovať nové 

a necharakterizované mechanizmy rezistencie [1]. d) Mikrofluidika – mikrofluidné prístroje 

nepriamo merajú bakteriálny rast za prítomnosti antibiotika. Výhodou je použitie veľmi 

malých objemov analytu, automatizácia, aplikovateľnosť, rýchla analýza a detekcia 

rezistencie u baktérií, pre ktoré nie sú mechanizmy rezistencie dobre známe [1]. e) Prístupy 

založené na lýze buniek po inkubácii s antibiotikom (sledovanie fragmentácie nukleotidu 

u citlivého a rezistentného kmeňa). Výhodou je, že tento prístup by mohol poskytnúť 

približné MIC hodnoty, a že výsledky sú získané bez ohľadu na mechanizmus, ktorý 

rezistenciu spôsobuje [1]. f) Váženie mikrobiálnych buniek pomocou vibrujúcich konzol – 

váženie rezistentných a citlivých izolátov za prítomnosti alebo neprítomnosti antibiotika [3]. 

Obmedzením konzolovej metódy je to, že neposkytuje žiadne informácie o metabolickom 

stave mikroorganizmu. g) Izotermická mikrokalorimetria – umožňuje meranie produkcie tepla 

prameniaceho z metabolizmu aktívne rastúcich buniek. Výhody tejto techniky sú nasledujúce: 

testovanie je realizované v utesnených ampulkách zmierňujúcich bezpečnostné obavy; 

pasívne monitorovanie; automatizácia; kompletná analýza poskytuje informácie o maximálnej 

rýchlosti rastu organizmu, aktivite lieku a môže napomôcť pri predpovedaní aktuálnej MIC 

[3]. h) Magnetická rotácia guľôčok – sledovanie zmien rotačnej frekvencie guľôčok 

v dôsledku bunkového delenia baktérie po vystavení antibiotikám (guľôčky sú vybavené 

s ligandom, ktorý špecificky zachytáva bakteriálne bunky) [3]. ch) Testovanie 

v mikrokvapôčkach – sledovanie metabolickej aktivity a životaschopnosti bakteriálnych 

buniek v mikro– alebo nanokvapôčkach za prítomnosti antibiotika. Výhodou je 

miniaturizácia, krátke trvanie testu a viacnásobné použitie. Nevýhodou je určenie technickej 

reprodukovateľnosti a vývoj adekvátnej referenčnej MIC databázy [3]. 

 

Medzi aplikačné TCA technológie vzdialenejšej budúcnosti patrí: 1) Real-time 

mikroskopovanie – sledovanie bakteriálneho delenia na bunkovej úrovni za prítomnosti alebo 

neprítomnosti antibiotík [3]. 2) SOS proteíny – identifikácia šokových proteínov. Sledovanie 

SOS odpovedi (spustenie transkripčných reakcií) u citlivých, ale nie u rezistentných baktérií 

po vystavení antibiotiku. Výhodou by bolo rýchle zistenie vzťahu baktérie voči antibiotiku. 

Nevýhodou je nedostatočná znalosť SOS odpovedi voči antibiotikám u jednotlivých 

mikroorganizmov. Štúdium týchto SOS génov pomôže lepšie pochopiť vývoj bakteriálnej 

rezistencie voči antibiotikám. 3) Detekcia zložiek produkovaných pri programovanej 

bunkovej smrti (PCD), čiže hľadanie apoptických markerov. Objasnenie dráh PCD môže 

napomôcť pri vývoji nových antibiotických stratégií [4]. 4) Celogenómové sekvenovanie – 

cieľom je primárna charakterizácia kmeňov so zaujímavými profilmi fenotypovej rezistencie. 

Hlavnými nevýhodami metódy sú dlhý čas sekvenovania, zvýšené náklady a schopnosť 

detegovať nové a necharakterizované mechanizmy rezistencie [1]. Napriek tomu sa 

predpokladá, že sekvenovanie novej generácie (sekvenovanie celobunkovej DNA a RNA), 

RNA sekvenovanie (štúdium a definícia rozdielov v génovej expresii prostredníctvom 

sekvenovania), sekvenovanie transkriptómu a celogénové sekvenovanie môžu poskytnúť 

v blízkej budúcnosti nové možnosti na predikciu rezistencie [3]. 
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Konvenčné TCA metódy sú na jednej strane veľmi spoľahlivé a dobre uznávané a na strane 

druhej majú svoje diagnostické nedostatky: sú všeobecne časovo náročné a výsledky sa 

dostavia neskoro. A preto je tu pretrvávajúci záujem o skorú a citlivejšiu detekciu 

rezistentných mechanizmov. V tomto prehľade poskytujeme zhrnutie najpokročilejších metód 

určených na rýchlu detekciu antibiotickej rezistencie u baktérií, ktoré by sa mohli stať vo 

veľmi blízkej budúcnosti cennými alternatívami k už existujúcim metódam (fenotypové 

metódy). Každá popísaná metóda sa usiluje hlavne o skrátenie času potrebného na detekciu 

rezistencie v bakteriálnych patogénoch, avšak v mnohých prípadoch zostáva ešte overiť, či 

tieto prístupy budú poskytovať dostačujúcu citlivosť a špecifickosť. Musia byť tiež vykonané 

mnohé štúdie poskytujúce informácie na klinické potvrdenie týchto prístupov. Navyše, tieto 

nové molekulové technológie budú tiež viesť k lepšiemu pochopeniu patogenézy chorôb. 

A preto je pre nás životne dôležité, aby sme akceptovali tieto výzvy a urobili múdre rozhodnutia 

pri výbere diagnostiky. Momentálne nie je možné určiť, ktorá metóda bude najvýhodnejšia. 

Môžeme však vidieť, že niekoľko nových TCA technológií už klope na dvere [1].  

 

 
Táto publikácia bola podporovaná výskumným grantom CZ.1.07/2.3.00/30.0004. 
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Úvod 

Jednou z podmínek racionální antibioterapie je včasné a správné určení etiologického agens 

bakteriálního onemocnění. Stejně tak i správně zvolená a včasně podaná antibioterapie snižuje 

možnost selhání léčby a zvyšuje možnost přežití pacienta. K vážným a často smrtelným 

bakteriálním onemocněním patří nozokomiální pneumonie (Hospital acquired pneumonia - 

HAP), které jsou současně nejčastější infekcí v intenzivní medicíně a jejich incidence se 

pohybuje mezi 21 – 26 % s udávanou mortalitou v rozmezí 20 – 60 %. HAP je asociována 

s pobytem pacienta v nemocničním zařízení, svou podstatou komplikuje jeho primární 

onemocnění a definuje se vznikem po více než dvou dnech od začátku hospitalizace, ale 

k jejím projevům může dojít i po 10 – 14 dnech po propuštění z nemocničního zařízení. 

 

Nejčastějšími původci HAP jsou gramnegativní bakterie, především Klebsiella pneumoniae  

a Pseudomonas aeruginosa, přičemž se často jedná o multirezistentní nozokomiální kmeny, 

čímž se limituje volba vhodného antibiotika. Správná diagnostika HAP a rychlé podání 

antibiotik zkracují délku hospitalizace, omezují vznik dalších komplikací a snižují náklady na 

léčbu pacienta (1). K izolaci bakteriálních původců HAP se nejčastěji používá odběr sputa  

a aspirát z endotracheální trubice. V intenzivní péči není mnohdy možnost odběru validního 

sputa, a proto se diagnostika zaměřuje především na detekci bakteriálního agens 

z endotracheálního aspirátu intubovaných pacientů. Další možností jak zjistit možného 

bakteriálního původce HAP je monitoring mikroflóry horních cest dýchacích pomocí stěrů 

z orofaryngu. Stejně tak se ale stále často uvažuje o výskytu gramnegativních bakterií ve 

vzorcích endotracheálního aspirátu jako důsledku kolonizace intubační kanily, což by snížilo 

váhu tohoto vyšetření. Pro včasnou diagnostiku hraje největší roli odběr validního materiálu, 

který v ideálním případě není kontaminovaný bakteriální mikroflórou, nejlépe odebraný 

suprselektivně z nejvíce postižené oblasti plic. Takový předpoklad v současné době splňuje 

punkce dutiny hrudní a bronchoskopicky asistovaný odběr krytým kartáčkem, tzv. „krytý 

brush“.  
 

Původce HAP může pocházet z nemocničního prostředí, nebo ze sekundární kolonizace 

mikroflóry těla pacienta, především gastrointestinálního traktu. V této souvislosti je některými 

výzkumnými skupinami zdůrazňována možnost přestupu nozokomiálních bakteriálních 

kmenů z gastrointestinálního traktu regurgitací žaludečního obsahu pacienta do jeho 

dýchacích cest.  
 

Za účelem stanovení příbuznosti klinických izolátů baktérií a následném sledování 

epidemiologie je možné využit několik postupů, jak fenotypových (sérotypizace, biochemický 

profil, antibiogram), tak genetických (například ribotyping, metoda polymorfismu náhodně 

amplifikované DNA - RAPD, metoda multilokusové sekvenční analýzy - MLST, metoda 

pulzní gelové elektroforézy – PFGE nebo nejnověji metoda celogenomového sekvenování). 

http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/klinika-anesteziologie-resuscitace-a-intenzivni-mediciny/vseobecne-informace/
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V porovnání s fenotypovými se postupy genetické vyznačují vyšší rozlišovací schopností  

a poměrně dobrou reprodukovatelností. Dnes je PFGE považována za referenční metodu 

v oblasti molekulární charakterizace většiny bakteriálních druhů. 

 

Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je porovnání validity běžně prováděných či proveditelných odběrů 

biologického materiálnu (výtěr z orofaryngu, endosekret a žaludeční obsah) pro rutinní 

stanovení etiologického agens způsobující HAP u kriticky nemocných pacientů 

s bronchoskopickým odběrem metodou „krytý brush“ jako referenční metodou. Výsledky 

získané srovnáním validity odběrů s využitím molekulárně-biologických metod umožní 

stanovit, zdali je odběr výtěru z orofaryngu, endosekretu či žaludečního obsahu pro stanovení 

etiologického agens srovnatelný s technicky náročným odběrem metodou krytý brush. Který 

z uvedených odběrů je nejvhodnější a zda se etiologické agens vyskytuje i jako součást 

mikroflóry pacienta. 
 

Dalším cílem studie je stanovení nejčastějších etiologických agens HAP a určení jejich 

citlivosti k antimikrobním přípravkům, za účelem navržení nejvhodnější iniciální antibiotické 

léčby. Stanovení genetické podobnosti resp. identity bakteriálních izolátů umožní prokázat 

nebo vyloučit vznik HAP kolonizací plic cestou z horních cest dýchacích nebo z horní části 

zažívacího traktu. 

 

Metodika 

Do pilotní studie byly zařazení pacienti hospitalizovaní na Klinice anesteziologie, resuscitace 

a intenzivní medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní 

nemocnice Olomouc, splňující kritéria HAP: přítomnost nově vzniklého nebo progredujícího 

infiltrátu na skiagramu hrudníku zachyceného u pacienta po minimálně 48 hodinách 

hospitalizace + nejméně dvě další známky infektu respiračního traktu: teplota >38 °C, hnisavé 

sputum, leukocytóza >12x10
3
/mm

3
 nebo leukopenie <4x10

3
/mm

3
, zánětlivý poslechový nález 

na plicích, kašel a/nebo respirační insuficience s hodnotou hypoxemický (Horowitzův) indexu 

paO2/FiO2 ≤300 mmHg. Klinicky probíhající plicní zánět je verifikován pomocí CT  

u pacienta na umělé plicní ventilaci. U těchto pacientů bude při zjištění diagnózy HAP  

a následně 72 hodin po prvním odběru proveden odběr těchto vzorků biologického materiálu 

pro mikrobiologické vyšetření: odběr z orofaryngu, odběr endosekretu, krytý brush 

(bronchoskopicky asistovaný odběr krytým kartáčkem z místa největšího postižením HAP)  

a odběr obsahu žaludku.  
 

Jednotlivé vzorky byly získány následovně. Odběr z orofaryngu: tamponem za aseptických 

kautel ze zadní stěny orofaryngu. Materiál se zpracuje běžnými mikrobiologickými 

technikami. Odběr obsahu žaludku: odběr žanetou přes nasogastrickou sondu proveden těsně 

před podáním bolusu stravy pacientovi. Odběr endosekretu: odsátí endosekretu 

z orotracheální kanyly odsávací cévkou. „Krytý brush“: bronchoskopicky asistovaný odběr 

krytým kartáčkem z místa největšího postižením HAP (verifikováno pomocí CT). 
 

Na kultivaci vzorek a identifikaci jednotlivých mikroorganismů byly použity standardní 

mikrobiologické postupy, včetně stanovení citlivosti bakteriálních izolátů na vybrané 

antimikrobiální přípravky metodou standardní diluční mikrometody. 
 

Pro typizaci bakteriálních izolátů byla použita metoda PFGE, založená na separaci 

makrorestrikčních fragmentů celogenomové DNA. Celý postup sestával z následujících kroků: 

izolace celogenomové DNA s následnou restrikční analýzou využitím enzymů XbaI nebo 

SmaI, separace fragmentů metodou pulzní gelové elektroforézy a zhodnocení výsledků 

http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/klinika-anesteziologie-resuscitace-a-intenzivni-mediciny/vseobecne-informace/
http://www.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/klinika-anesteziologie-resuscitace-a-intenzivni-mediciny/vseobecne-informace/
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vizuálně a s použitím počítačového softwaru GelCompare II version 2.0. (Applied Maths, 

Kotrijk, Belgium).  

Výsledky 
Dosud bylo kompletně zpracováno třináct párových odběrů čtyř sledovaných vzorků u 13 

různých pacientů. Pouze u dvou pacientů byl zaznamenán výskyt pouze jednoho bakteriálního 

druhu, u osmi byly nalezeny dva a u tří pacientů tři a více. Mezi identifikované bakterie 

patřily Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sp, Escherichia coli, 

Serratia marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus a Enterococcus sp. 

Jako etiologické agens byl stanoven bakteriální druh získaný ze vzorku klinického materiálu 

odebraného metodou „krytý bruch“. Nejčastěji byla z těchto vzorků identifikována Klebsiella 

pneumoniae (4x), Pseudomonas aeruginosa (2x), Staphylococcus aureus (2x). Zbývající 

bakteriální izoláty (Serratia marcescens a Enterobacter sp.) byly získany jednou. Zástupci 

Enterococcus sp. a Escherichia coli nebyly v těchto vzorcích nalezeny. 
 

Pouze u osmi pacientů byl z alespoň jednoho vzorku odebraným metodou „krytý 

brush“ vykultivován alespoň jeden bakteriální izolát. V ostatních případech byl pozitivní 

kultivační nález u jiného vzorku. 
 

Ve většině případů byly pomocí PFGE u daného bakteriálního druhu identifikovány identické 

kmeny u všech typů odebraných vzorek, tj. ve výtěru z orofaryngu, endosekretu, žaludečního 

sekretu i materiálu odebraného technikou krytý brush. V některých případech byl však 

zachycen zcela odlišný kmen, například z výtěru z orofaryngu, popřípadě žaludečního 

endosekretu, v porovnání se vzorky z dolních cest dýchacích. Pro zjištění přínosu 

jednotlivých odběrů bude ale třeba většího souboru pacientů. 

 

Diskuze 

Z výsledků pilotní studie vyplývá, že byl potvrzen výskyt gramnegativních bakterií jako 

původců HAP, přičemž zřejmě nezanedbatelnou úlohu mohou hrát bakterie grampozitivní, 

konkrétně Staphylococcus aureus. U pěti pacientů nebyl, i přes jasné, kliniky potvrzené 

známky pneumonie, izolován žádný bakteriální izolát ze vzorků odebraných metodou „krytý 

brush“. To může být dáno superselekcí odběru, kdy mohlo dojít k falešně negativnímu 

výsledku, ale také je nutné zvážit, zda byly klinické projevy pneumonie způsobeny 

bakteriálním onemocněním či plicním infektem. 
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ROSTLINY A JEJICH ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚČINKY 
 

Čermák P. 
 

Thomayerova nemocnice Praha 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Krize antibiotik 

V současné době se v odborné sféře i na veřejnosti stále více hovoří o ztrátě účinnosti 

používaných antibiotik a o šíření rezistentních mikrobiálních kmenů. Příčina se dá 

charakterizovat jedním slovem – nadužívání. Problematika je samozřejmě podstatně složitější 

a na současném stavu se podílí kromě medicíny i řada dalších odvětví jako je zemědělství, 

potravinářský průmysl a jiné. Krize antibiotik je řešena a citována prakticky ve všech 

publikacích posledních deseti let zabývajících se tímto tématem. Řešení situace – snížení 

spotřeby antibiotik – se snadno deklaruje. Byly ustanoveny různé komise, stanoveny priority, 

systémy edukace a jsme svědky politických proklamací. Praktické výsledky jsou však malé  

a nelze očekávat výrazné zlepšení ani do budoucna. Nové účinné látky se hledají stále 

obtížněji. 

 

Historická determinace antibiotické éry 

Antibiotika jsou produktem hlavně mikrosvěta, bakterií a zejména různých plísní. Slouží 

k jejich obraně před jinými mikroorganismy. Použití je plošné, necílené. Vznikly tedy velmi 

dávno, v podstatě na samém začátku vývoje života na Zemi. Vyšší organizmy mají zcela jiné 

systémy založené na cílené obraně – protilátky, imunokompetentní buňky. Systémy 

nespecifické obrany využívají hlavně jako přípravnou složku pro aktivaci specifických 

systémů. Jednoduchá úvaha vycházející z těchto faktů – systém antibiotik příroda v průběhu 

vývoje opustila. Znamená to tedy, že se příliš neosvědčil (analogie s chemickými bojovými 

látkami a jejich praktickým použitím). Antibiotikům děkujeme za obrovský pokrok, který 

mohla medicína učinit, leč pravděpodobně se jedná o časově omezené období a my máme tu 

„smůlu“, že se nacházíme na počátku jejího konce. Je nutné intenzivně hledat náhradní řešení. 

 

Lidová medicína 

Člověk se od nepaměti snažil léčit infekční komplikace a onemocnění. Mimo jiné k tomu 

využíval různých rostlin a prostředků na jejich bázi. Rostliny a jejich produkty jsou základem 

moderní farmakologie a mají největší podíl na současné farmakoterapii. Během tisíciletí se 

vyvinula řada různých systémů lidového léčitelství. Většinou jsou lokalizované místem, což 

je dáno širokou škálou rostlinných společenství, ekosystémů, které jsou poplatné klimatickým 

a půdním podmínkám dané lokality. Máme tedy lidové léčitelství čínské, arabské, indické, 

středozemní atd. Je to vděčným námětem pro různé populární publikace všech forem. 

Informací na toto téma je tolik, že je téměř nemožné je nějakým způsobem systematizovat. 

 

Obranné mechanizmy rostlin 

Klíčem k problému je poznání systémů obranyschopnosti rostlin a jejich obrany vůči 

patogenům. Rostliny, podobně jako živočichové, žijí v symbióze s řadou mikroorganismů.  

I u nich je plynulý přechod od symbiotické interakce až po infekci a parazitický vztah.  

Jejich interakce s mikrosvětem je podstatně širší, než na jakou jsme zvyklí v medicíně.  

Bylo popsáno 100 000 druhů hub, z nichž asi 10 000 jsou patogeny a parazity. Z 1 600 

bakterií je přibližně sto patogenních pro rostliny. Infikuje je i řada virů, většinou se jedná  

o RNA viry. Vektorem infekce mikroorganizmy je vítr, různí členovci ale i semena nebo pyl. 

Odolnost rostlin se dělí na pasivní (konstitutivní) a aktivní (indukovaná). 
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Pasivní odolnost  

Patří sem strukturní elementy a antimikrobní látky přítomné v rostlině ještě před napadením 

patogenem (fytoanticipiny). 
 

Strukturní bariéry 

Základním strukturním elementem je povrchová kutikula. Je tvořena kutinem a suberinem 

(nerozpustné polyestery), celulózou a pektinem. Na povrchu kutikuly je vrstva tvořená vosky, 

které brání vzniku vodních kapek podporujících průnik bakteriálních a houbových patogenů. 

Další bariéru tvoří buněčná stěna epidermálních buněk. Patogeny mohou pronikat strukturní 

bariérou pouze stomaty. Dalším typem ochrany je lignifikace cévních pletiv. Lignin je 

heterogenní aromatický polymer s komplexní strukturou, který zesiluje buněčné stěny a činí 

je méně propustné pro vodu. 
 

Chemické bariéry 

Fytoanticipiny jsou antimikrobiální látky tvořící bariéru proti invazi patogenů. Mají rovněž 

schopnost detoxikovat enzymy patogenů. 

 

Aktivní odolnost 

Aktivaci obranných mechanizmů předcházejí lokální signály představující první reakci 

rostliny na patogena. Jsou tvořeny iontovými kanály, tvorbou reaktivních kyslíkových 

radikálů, kysličníku dusnatého a aktivací fosforylační kaskády. Důležitým mechanizmem 

aktivní odolnosti je hypersenzitivní reakce vedoucí k programované buněčné smrti v místě 

napadení patogenem. Obranné mechanizmy jsou součástí tak zvaného sekundárního 

metabolismu. Jeho produkty se proto nazývají sekundární metabolity. Paří sem různé 

chemické látky produkované rostlinnou buňkou.  
 

Dělí se na: 
 

 Inhibiční látky – např. alkaloidy zvyšují rezistenci vůči patogenům. 
 

 Fytoalexiny – nízkomolekulární látky s antibakteriálními a antimykotickými účinky. 

Jejich syntéza je indikována elicitory, což jsou látky uvolňované patogenem. 

Chemicky jsou fytoalexiny většinou terpenoidy, flavonoidy, fenolické látky a alka-

loidy. Jsou druhově specifické a jsou toxické i pro rostlinnou buňku. Patří mezi ně  

i fytoncidy – chemicky různorodé nízkomolekulární látky obsažené v česneku, cibuli, 

křenu a dalších rostlinách. Nazývají se rostlinnými antibiotiky. 
 

 Hydrolázy – rozkládají buněčné stěny hub. 
 

 PR proteiny - proteiny indukované virovou, bakteriální a mykotickou infekcí. Jsou 

lokalizovány v mezibuněčných prostorách a ve vakuolách. Účinky se vysvětlují 

enzymatickými aktivitami. Antivirové účinky nejsou doposud vysvětleny. 
 

 Biopolymery buněčné stěny – vznikají jako reakce na poranění nebo infekci. 

Peroxidázy jsou proteiny zesilující buněčnou stěnu a podílejí se na lignifikaci. 

Předmětem zkoumání jsou v současné době antimikrobní peptidy (AMPs) a buňky 

penetrující peptidy CPPs. Zabíjejí patogeny interakcí s fosfolipidy v buněčné 

membráně způsobující změnu její permeability. Patří sem například thioniny, 

defenziny, proteiny transportující lipidy, puroindoliny, cyklotidy a další. Cyklotidy 

jsou považovány za látky s vysokým potenciálem pro vývoj nových antibiotik 

(Nawport, 2014). Řada těchto peptidů je syntetizována i živočišnými buňkami. 
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Obr. 1. Model aktivity AMPs. Peptidy se adsorbují na povrch membrány, (a, b) a natáčejí se  

 v membráně (c). Hydrofobní části AMPs pomocí elektrostatických sil způsobují různá  

 poškození buněčné membrány (d, e, f). 

 

 

Účinky na biofilm 

Fenolické látky produkované rostlinami mají schopnost ovlivňovat bakteriální adhezi, 

mezibuněčnou komunikaci a formování biofilmu Escherichie coli (Samoilova 2014). Účinky 

extraktu z růže byly prokázány na tvorbu biofilmu bakterií rodů Bacillus a Pseudomonas 

(Elhariry 2014). 

 

Systémová rezistence 

Dochází k aktivaci transkripce různých genů kódujících komponenty buněčné stěny rostlin  

a enzymů představujících bariéru proti infekci. Může být získaná nebo indukovaná. 

 

Obrana před parazity a predátory – antinutriční faktory rostlin 

Konstitutivně přítomné toxiny se vytváří v rostlině v průběhu celého vývoje. Hromadí se 

v místě poranění a secernují se v latexu. 
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Indukovaná akumulace toxinů – syntéza toxinů se zvyšuje působením stresových faktorů, 

například při okusu parazity. Patří sem například přednostní ochrana ohrožených pletiv. Za 

tím účelem rostliny syntetizují hmyz hormony narušující metamorfózu hmyzu. Toxické látky 

jsou uchovávány ve vakuolách. Při požeru dochází ke styku toxinů s cytoplazmatickými 

enzymy a uvolňování jedu (např. kyanovodíku). Podobným způsobem dochází k syntéze 

inhibitorů proteáz, které působí na živočišné a mikrobiální ale ne na rostlinné proteázy. 

 

Léčivé rostliny 

Antimikrobní účinky rostlin jsou předmětem zájmu řady vědců zejména ze zemí s tropickými 

pralesy, kde je podstatně širší genogofond rostlin. Množství publikací popisuje účinky 

zejména aromatických olejů a různých druhů syrových extraktů na různé druhy bakterií, hub  

a parazitů. Většina těchto rostlin nemá ani česká jména a vyskytují se v oblastech jako je 

Brazílie, Afrika, Indie, Thajsko a pod. Shahid (2009) dělí rostliny do tří generací podle jejich 

antimikrobiálního využití.  
 

První generace - snadno využitelné rostliny v jejich syrové podobě (chinovník, rulík 

zlomocný, aloe, heřmánek). Jsou základem lidové medicíny v různých zemích často 

s dobrými výsledky. 
 

Druhá generace – extrakty a chemicky čisté látky izolované z rostlin na základě vědeckého 

poznání jejich účinků. 
 

Třetí generace - výběr a klinické zkoušení těchto látek probíhá až na základě výsledků jejich 

toxicity. 

 

Využití rostlin v terapii bakteriálních onemocnění 

Navzdory obrovskému množství literatury týkající se antimikrobiálních látek obsažených 

v rostlinách je praktické využití v medicíně zatím malé. Hodnotitelné studie se týkají pouze 

terapie infekcí Helicobacter pylori různými formami česneku a skořice, kožních infekcí 

způsobených kmeny Staphylococcus aures a Streptococcus pyogenes pomocí tea tree oleje  

a terapií akne olejem z bazalky (Martin 2003). Účinky česneku nebyly zcela prokazatelné. 

Oproti tomu byly účinky tea tree oleje na kožní infekce srovnatelné s lokálně použitými 

antibiotiky. Stejně tak byl prokázán pozitivní účinek oleje z bazalky na akne. 

Předmětem výzkumu jsou možnosti kombinací rostlinných látek s antibiotiky. 

 

 

Vlastní výsledky - inhibiční účinky chmele na kmeny H. pylori 

V Thomayerově nemocnici byly testovány účinky 35vzorků čerstvého chmele na 33 kmenů 

H. pylori plotnovou diluční metodou. Chmel (Humulus lupulus) obsahuje řadu látek 

s různými biologickými účinky, pryskyřice (alfa a beta hořké kyseliny), silice a polyfenoly. 

Jedná se o sekundární metabolity tvořené v chmelových hlávkách v průběhu zrání. Chmelové 

silice jsou zkoumány v souvislosti se sedativním účinkem léčbou poruch spánku (Dimpfel and 

Suter2008). Nejvýznamnější skupinou polyfenolů jsou zřejmě prenylované chalkony chmele 

(prenylflavonoidy), xanthohumol a související sloučeniny. Xanthohumol je zkoumán zejména 

z hlediska protirakovinných účinků (Biendl, 2009). Sušené chmelové hlávky obsahují 

v závislosti na odrůdě chmele 2 – 17 % alfa kyselin a 2 – 10 % beta kyselin. Celkový obsah 

silic je 0,5 – 3 % a polyfenolových látek 3 – 6 % a obsah xanthohumolu 0,01 – 1 % (Benitez 

et al, 1997).  

 

V řadě studií byly popsány inhibiční účinky látek izolovaných z chmele na různé 

mikroorganismy. Největší pozornost byla věnována alfa a beta hořkým kyselinám 

(Schmalreck et al., 1975). Antimikrobní aktivita byla prokázána zejména na Gram pozitivní 
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koky (Haas & Barsoumian, 1994), dále na mykobakterie (Chin et al. 1949) a parazity (Nutter 

et al. ,1998). Nejsou účinné na Gram negativní bakterie (Bhattacharya et al., 2003) 

s výjimkou H. pylori (Oshugi et al., 1997) a na houby (Sale et al., 1949). Později byla 

popsána aktivita hořkých kyselin na některé houby (Mizobuchi & Sato, 1984) a na protozoa 

(Srinivasan et al., 2004). Hlavní antimikrobiální aktivity jsou připisovány beta kyselinám 

(Gouin, 1958). Mechanismus účinku hořkých kyselin nebyl ještě zcela objasněn. Je známo, že 

iso-alfa-kyseliny, produkty vzniklé z alfa kyselin pronikají plasmatickou membránou  

a způsobují vnitrobuněčnou acidifikaci. Ta vede ke snížení aktivity některých enzymů  

a k zastavení příjmu živin. Rezistence některých kmenů Lactobacillus brevis k hořkým 

kyselinám je pravděpodobně způsobena kombinací mechanismů ovlivňujících aciditu uvnitř 

bakteriální buňky (Matoulková et al., 2010). 

 

Z 964 měření byla průměrná MIC vzorků chmelového homogenátu 0,47 g/l s hraničními 

hodnotami 0,15 a 1,03 g/l. Průměrná MIC alfa hořkých kyselin změřená na všech kmenech H. 

pylori byla 8,17 mg/l, v případě beta hořkých kyselin 3,05 mg/l. Zatímco nebyl zjištěn 

významný rozdíl mezi MIC jednotlivých odrůd chmele, lišily se výrazně obsahem hořkých 

kyselin. Naměřené hodnoty MIC byly podstatně nižší než by odpovídalo přepočtu na obsah 

hořkých kyselin. Z těchto faktů vyplývá, že jsou v chmelu s vysokou pravděpodobností látky 

s vyšší účinností, než mají hořké kyseliny. 

 

Získané výsledky jsou předmětem jednoho patentu a dvou užitných vzorů. 

 
Práce byla uskutečněna s podporou grantu MZe QI101B090. 

 

 

Závěr 

Látky rostlinného původu s antimikrobiálními účinky jsou předmětem intenzivního zkoumání. 

Přes nesporné úspěchy je praktické využití dosavadních poznatků značně problematické. 

Antibiotika jsou široce využitelná díky tomu, že působí na struktury, které nejsou 

v živočišných buňkách přítomny vůbec (peptidoglykan) nebo ve značně rozdílné podobě 

(ribozomy) a zároveň jsou rozpustná ve vodě. Obranné mechanismy rostlin jsou v principu 

rovněž založeny na syntéze a uvolňování látek s antimikrobiálními účinky. Jejich 

mechanizmy účinku zatím většinou nejsou známy. Svým charakterem se v naprosté většině 

jedná o terpeny, flavonoidy a pryskyřice, látky ve vodě nerozpustné. Tato vlastnost je 

předurčuje pouze pro lokální využití. Pro celkovou terapii je nutné vyvinout zcela novou 

technologii, která by eliminovala jejich negativní vlastnosti. Nelze vyloučit, že budou 

v širokém genofondu rostlin ještě nalezeny látky, které by svými vlastnostmi mohly doplnit 

nebo nahradit antibiotika. 
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Úvod  
Narůstající rezistence bakterií k antibiotikům patří v současné době mezi nejzávažnější hrozby 

v oblasti medicíny. Po počátečních studiích zaměřených především na izoláty z klinického 

materiálu nemocničních pacientů přibývá dalších prací popisujících rezistentní bakterie  

u ambulantních pacientů, zdravých dobrovolníků, potravinových zvířat, volně žijících zvířat 

 a v neposlední řadě také v životním prostředí. Začíná být čím dál více patrné, že problematika 

bakteriální rezistence je mnohem složitější a komplexnější. Významnou úlohu tady sehrává 

nejenom selekční tlak antibiotik používaných v humánní medicíně, veterinární medicíně  

a zemědělství, ale i prostředí, ve kterém dochází k míšení velkého počtu bakterií z různých 

zdrojů s rozdílnou genetickou výbavou. Klíčová z tohoto pohledu může být především voda [1]. 
 

Možným zdrojem rezistentních bakterií jsou odpadní vody zdravotnických zařízení, které 

mohou sloužit jako rezervoár genů rezistence a jsou rizikem pro šíření do životního prostředí. 

Cílem studie bylo zjistit přítomnost rezistentních enterobakterií v odpadních vodách fakultní 

nemocnice a analyzovat genetický podklad jejich rezistence k beta-laktamovým a fluoro-

chinolonovým antibiotikům. 

 

Metodika  
V období 1. 7. - 31. 10. 2013 byly provedeny tři sběry ponořením válcovitých tampónů 

z buničiny o výšce 11 cm a průměru podstavy 5 cm do odpadní vody v čističce odpadních vod 

fakultní nemocnice. Ponor trval 48 hodin, poté byly tampóny vloženy do živného bujónu na 

dobu 24 hodin a následně rozočkovány na krevní agar, McConkeyho agar a deoxycholát-

citrátový agar. Ve stejné době probíhal i sběr enterobakterií produkujících širokospektré beta-

laktamázy z klinických materiálů pacientů hospitalizovaných v příslušné fakultní nemocnici. 

Izoláty byly identifikovány standardními mikrobiologickými postupy a pomocí MALDI-TOF. 

Stanovení citlivosti k antibiotikům bylo provedeno diluční mikrometodou podle kritérií 

EUCAST. Pro kontrolu kvality byly použity referenční kmeny Escherichia coli ATCC 25922, 

Escherichia coli ATCC 35218 a Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Všechny izoláty 

enterobakterií, u nichž přesáhla minimální inhibiční koncentrace alespoň jednoho 

z testovaných cefalosporinů III. a IV. generace hodnotu 1 g.ml
-1

, byly podrobeny fenotypové 

analýze pro stanovení produkce širokospektrých beta-laktamáz typu ESBL a AmpC. 

Produkce ESBL byla detekována prostřednictvím modifikovaného Double Disk Synergy 

Testu (mDDST). K fenotypové detekci AmpC beta-laktamáz byl použit AmpC diskový test 

s kyselinou 3-aminofenylboritou [2-4]. Geny kódující beta-laktamázy typu CTX-M, SHV, 

TEM, enzymy AmpC a proteiny qnr byly detekovány prostřednictvím polymerázové řetězové 

reakce [5-9]. Podobnost/identita vybraných izolátů z odpadních vod a od pacientů byla 

srovnána pomocí pulzní gelové elektroforézy (PFGE) [10].  

 

Výsledky 
Celkem bylo ve sledovaném období izolováno 41 enterobakterií z odpadních vod. Nejčastěji 

byly identifikovány druhy Klebsiella pneumoniae (12), Escherichia coli (9) a Citrobacter 

freundii (9). Fenotypová analýza odhalila produkci ESBL enzymů u 13 izolátů. AmpC 

diskový test byl pozitivní v 7 případech. Geny kódující beta-laktamázy blaCTX-M, blaSHV  
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a blaTEM byly detekovány u 11, 9, resp. 12 ESBL-pozitivních izolátů. Mezi AmpC-

produkujícími izoláty byly zaznamenány geny pro enzymy ze skupin CIT (6 izolátů) a DHA 

(6). Rezistenci k fluorochinolonům vykázalo 31 (75,6 %) izolátů. Hodnota MIC50 pro 

ciprofloxacin byla u všech izolovaných enterobakterií z odpadních vod 4 mg/l, MIC90  

16 mg/l. 20 izolátů neslo gen qnrB.  
 

Z klinického materiálu hospitalizovaných pacientů bylo ve sledovaném období izolováno  

59 enterobakterií s produkcí širokospektrých beta-laktamáz (44 ESBL-pozitivních, 15 AmpC-

pozitivních). Bakterie izolované z odpadní vody a z klinického materiálu pacientů byly 

porovnány prostřednictvím pulzní gelové elektroforézy. Ta odhalila poměrně velkou 

variabilitu mezi jednotlivými izoláty v rámci druhů Escherichia coli, Citrobacter freundii  

a Morganella morganii. Na druhé straně však byly nalezeny identické izoláty druhu 

Klebsiella pneumoniae. Konkrétně se jednalo o skupinu 5 a skupinu 3 identických izolátů od 

pacientů. Zároveň bylo prokázáno přetrvávání identického izolátu v odpadní vodě po dobu  

2 měsíců (odběr červenec 2013 a září 2013). Asi nejzajímavějším výsledkem je detekce dvou 

identických izolátů Klebsiella pneumoniae - jednoho z permanentního močového katétru 

pacientky hospitalizované na anesteziologicko-resuscitační klinice a druhého izolovaného 

z odpadní vody. 

 

Závěr  
V odpadních vodách fakultní nemocnice byly identifikovány rezistentní bakterie. Vzhledem 

k rizikům, které odpadní vody představují pro veřejné zdraví, je potřeba zlepšit metody 

dezinfekčních procedur při čištění odpadních vod a redukovat možnost šíření rezistentních 

bakterií do prostředí. 

 
Tato práce byla podpořena grantem  IGA MZČR NT/14398. 
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Úvod 
Nozokomiální pneumonie jsou po uroinfekcích druhou nejčastější nemocniční nákazou.

1
 

Jejich incidence na jednotkách intenzivní péče (JIP) může dosahovat až 65 %.
1
 Při stanovení 

diagnózy bakteriálního zánětu plic je potřeba ihned zahájit antibiotickou terapii, často ještě 

bez znalosti etiologického agens a jeho citlivosti k antimikrobiálním přípravkům. Informace  

o četnosti bakteriálních patogenů a jejich rezistenci v daném zdravotnickém zařízení jsou 

nezbytným předpokladem pro zahájení adekvátní antibiotické léčby. V odborné literatuře je 

opakovaně dokumentováno, že neadekvátní antibiotická terapie zhoršuje prognózu nemocných, 

zvyšuje mortalitu, prodlužuje pobyt v nemocnici a zvyšuje náklady na hospitalizaci.
2-4

 

 

Cílem sdělení je stanovení prevalence etiologických agens nozokomiálních pneumonií  

u pacientů, kteří vyžadují umělou plicní ventilaci, a určení rezistence těchto patogenů 

k antibiotikům ve čtyřech fakultních nemocnicích v České republice. Dále se sdělení zabývá 

klinickými faktory, jako je adekvátní a neadekvátní antibiotická terapie a její vliv na 

mortalitu. 

 

Metodika 

Do studie byli zařazeni pacienti hospitalizovaní od 1. 5. 2013 do 31. 1. 2014 na 

Anesteziologicko-resuscitační klinice Thomayerovy nemocnice v Praze (FTN), KARIM 

Fakultní nemocnice Brno (FN Brno), KARIM Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) 

a KARIM Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) s čerstvým nebo progredujícím infiltrátem 

na skiagramu hrudníku společně s nejméně dvěma příznaky infekce respiračního traktu, které 

se objevily nejdříve po 48 hodinách od hospitalizace. Od těchto pacientů byl odebrán 

endotracheální sekret okamžitě při zařazení do studie a poté dvakrát týdně. Každý vzorek byl 

zpracován běžnými mikrobiologickými postupy. Identifikace mikroorganismů byla provedena 

standardními mikrobiologickými metodami za použití biochemických identifikačních testů 

nebo automatizovaných systémů. Citlivost k antibiotikům byla testována diluční mikro-

metodou dle doporučení EUCAST. Produkce širokospektrých beta-laktamáz typu ESBL  

a AmpC byla detekována podle standardu jednotlivých pracovišť. 

 

Pro zhodnocení četnosti bakteriálních druhů byl od každého pacienta zařazen pouze jeden 

kmen od každého species. 
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Výsledky 

Celkem bylo do studie zařazeno 155 pacientů (ve FN Brno 56, FN HK 43, FNOL 32  

a FTN 24). U 15 pacientů (10 %) nebylo zachyceno žádné bakteriální etiologické agens. 

 

Od souboru pacientů s nozokomiální pneumonií bylo získáno 261 izolátů. Počet jednotlivých 

druhů jakožto etiologických agens je zobrazen v tabulce č. 1. Gramnegativní bakterie 

představovaly 78 %, přičemž enterobakterie byly zaznamenány ve 49 %. 

 

 
Tabulka č. 1. Počet bakteriálních druhů (v absolutní hodnotě) podílejících se na etiopatogenezi  

  nozokomiální pneumonie 
 

  FTN FN Brno FN HK FNOL Celkem 

Pseudomonas aeruginosa 8 8 14 14 44 

Klebsiella pneumoniae 10 8 12 11 41 

Escherichia coli 8 7 12 4 31 

Staphylococcus aureus 3 14 6 2 25 

Enterococcus sp. 9 0 1 9 19 

Enterobacter sp. 5 7 5 2 19 

Stenotrophomonas maltophilia 0 1 12 0 13 

Burkholderia cepacia komplex 3 0 7 3 13 

Klebsiella oxytoca 0 8 0 4 12 

Serratia marcescens 4 1 3 3 11 

Haemophilus influenzae 0 9 0 0 9 

Proteus mirabilis 2 2 0 2 6 

Acinetobacter sp. 3 1 1 1 6 

Citrobacter koseri 2 1 0 0 3 

Streptococcus agalactiae 1 1 0 1 3 

Morganella morgannii 1 1 0 1 3 

Streptococcus pneumoniae 0 2 0 0 2 

Hafnia alvei 0 1 0 0 1 

 

 

V rámci celé studie se vyskytlo celkem 30 ESBL- a 18 AmpC-pozitivních enterobakterií (38 %). 

Bakterie produkující karbapenemázy, MRSA ani VRE nebyly v žádném centru popsány. 

Záchyt fenotypů rezistence ukazuje tabulka č. 2.  

 

 FTN FN Brno FN HK FNOL 

ESBL 11 2 7 10  

AmpC 8 7 2 1  

Karbapenemázy 0 0 0 0 

MRSA 0 0 0 0 

VRE 0 0 0 0 
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Rezistenci nejčastějších etiologických agens Pseudomonas aeruginosa a Klebsiella pneumoniae 

k vybraným antibiotikům ukazují grafy 1 a 2. 

 

 
Graf č. 1. Rezistence Pseudomonas aeruginosa k vybraným antibiotikům v procentech 
 

 
 

 
Graf č. 2. Rezistence Klebsiella pneumoniae k vybraným antibiotikům v procentech 
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Závěr 

Nejčastějšími původci nozokomiálních pneumonií v České republice jsou druhy 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae a Escherichia coli. Z výsledků je patrné, že 

problémem v ČR zůstávají ESBL a AmpC fenotypy rezistence (38% prevalence) a kmeny 

Pseudomonas aeruginosa rezistentní ke karbapenemům (50 %). Nemocniční mortalita  

u pacientů s nozokomiální pneumonií byla stanovena na 25 %.  

Práce byla podpořena grantem IGA č. NT/14263. 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

Karcinom jícnu je onemocnění, které je pro své biologické vlastnosti prognosticky velmi 

závažné (1). Nejúčinnější léčebnou modalitou v časném stadiu nemoci je nadále chirurgická 

resekce s lymfadenektomií. Tento výkon je vždy doprovázen intrathorakální manipulací  

a v některých případech i paratracheální lymfadenektomií, což je spojeno s přerušením 

vegetativních nervových vláken tracheobronchiálního stromu. Chirurgickým výkonem je tedy 

narušena mukózní aktivita a tím i transport sekretu v dýchacích cestách. 

 

Významnou součástí chirurgického řešení je antibiotická profylaxe založená na aplikaci 

vybraných antimikrobních přípravků před zahájením vlastní operace a jejich dalším podání 

v průběhu výkonu. V současné době jsou k dispozici schémata antibiotické profylaxe, včetně 

definování konkrétních přípravků jako jsou například aminopeniciliny kombinované 

s inhibitory bakteriálních beta-laktamáz. Je však otázkou, zdali jsou tato obecná schémata 

vhodná pro všechny pacienty s karcinomem jícnu, včetně těch, u kterých lze předpokládat 

přítomnost sekundární bakteriální mikroflóry s vyšší četností multirezistentních bakterií. 

 

Cílem práce bylo sledování výskytu plicních komplikací u pacientů po náhradě jícnu 

v závislosti na použitém profylaktickém režimu. 

 

Materiál a metody 

V období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013 byl na Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů 

Fakultní nemocnice Olomouc (IPCHO) sledován výskyt plicních komplikací u pacientů po 

esophagektomii pro karcinom jícnu. Maximálním časovým limitem vzniku plicních 

komplikací v souvislosti s výkonem byl 3. pooperační den. 

 

U části pacientů bylo v předoperačním období (1-2 týdny před operací) odebráno sputum. 

K identifikaci bakterií byly použity standardní mikrobiologické postupy, ve vybraných 

případech systém MALDI-TOF. Citlivost k antibiotikům byla stanovena standardní diluční 

mikrometodou podle kriterií EUCAST (2). Referenční kmeny Escherichia coli ATCC 25922, 

Escherichia coli ATCC 35218 a Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 sloužily 

k protokolované kontrole kvality. K fenotypové detekci širokospektrých beta-laktamáz byly 

použity příslušné fenotypové testy a výsledky byly v případě potřeby konfirmovány průkazem 

genů kódujících uvedené enzymy (3, 4). 

 

Operační výkony byly u všech pacientů kryty antibiotickou profylaxí. U části pacientů byl 

použit přípravek amoxicilin/kys. klavulanová ve třech dávkách po 1,2g i.v. První dávka byla 

aplikována v úvodu do anestezie, druhá dávka za 2 hodiny od první dávky a třetí dávka za 

další 4 hodiny od podání druhé dávky. V případě pacientů s prokázanými multirezistentními 

bakteriemi nebo kvasinkami ve sputu odebraném v průběhu 14 dní před operačním výkonem 

byla použita personifikovaná profylaxe na základě mikrobiologických výsledků. 

Antimikrobní přípravky byly v tomto případě rovněž aplikovány intravenózně ve 3 dávkách. 
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Výsledky 

V daném období bylo na IPCHO hospitalizováno celkem 83 pacientů (74 mužů a 9 žen) po 

náhradě jícnu pro karcinom. Plicní komplikace byly zaznamenány u 31 pacientů (37,3 %). 

Soubor pacientů byl následně rozdělen na dvě hlavní skupiny. Skupinu A tvořilo 37 pacientů 

(44,6 %) zcela bez předoperačního mikrobiologického vyšetření sputa. Do skupiny B bylo 

zařazeno 46 pacientů (55,4 %) s provedeným mikrobiologickým vyšetřením sputa. Tato 

skupina byla dále rozdělena na dvě podskupiny, BI kde výsledek kultivace sputa byl 

hodnocen jako primární mikroflóra horních cest dýchacích (prokázány viridující streptokoky, 

nepatogenní neisserie a koaguláza-negativní stafylokoky) a BII, kdy byla potvrzena 

přítomnost potenciálně patogenní bakterie (enterobakterie, Pseudomonas aeruginosa) s vyšší 

mírou rezistence k antibiotikům nebo kvasinky. 

 

Pacientům ve skupině A a BI byl v rámci profalyxe podáván přípravek amoxicilin/kys. 

klavulanová ve 3 dávkách. Pacientům zařazeným do skupiny BII byla podána antibiotika na 

základě výsledku kultivace a následného stanovení citlivosti (personifikovaná antibiotická 

profylaxe), v případě průkazu kvasinek byl aplikován flukonazol. Tabulka 1 uvádí v přehledu 

počty pacientů v jednotlivých skupinách a použitou antibiotickou profylaxi. 

 

 
Tabulka 1: Počty pacientů v jednotlivých skupinách a použitý režim antibiotické profylaxe 
 

Skupina 
Počet 

pacientů 
Provedené vyšetření sputa a výsledek Použitá profylaxe 

A 37 vyšetření nebylo provedeno 
amoxicilin/kys. 

klavulanová 

BI 36 

mikroflóra horních cest dýchacích 

(viridující streptokoky, nepatogenní neisserie, 

koaguláza-negativní stafylokoky) 

amoxicilin/kys. 

klavulanová 

BII 10 

potenciálně patogenní bakterie a kvasinky (kmeny 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa, Candida sp.) 

personifikovaná 

profylaxe 

 

 

V rámci personifikované profylaxe byly na základě konkrétních výsledků použity 

piperacilin/tazobactam 4,5g i.v. ve 3 dávkách, meropenem 1g i.v. ve 3 dávkách, kombinace 

amoxicilin/kys. klavulanová 1,2g i.v. ve 3 dávkách + flukonazol 400mg i.v. ve 3 dávkách, 

kombinace meropenem 1g i.v. ve 3 dávkách + flukonazol 400mg i.v. ve 3 dávkách, 

kombinace ceftazidim 1g i.v. ve 3 dávkách + flukonazol 400mg i.v. ve 3 dávkách a imipenem 

1g i.v. ve 3 dávkách. 

 

Tabulka 2 uvádí počet plicních komplikací v jednotlivých sledovaných skupinách. Z výsledků 

je zřejmé, že počet plicních komplikací byl ve skupinách A+BI zaznamenán u 30 pacientů 

(41,1 %). Naproti tomu v případě nemocných, u nichž byla uplatněna personifikovaná 

profylaxe (skup. BII), byl výskyt infekčních komplikací signifikantně nižší (10,0 %) a byl 

zaznamenán pouze u jednoho pacienta. 
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Tabulka 2: Výskyt plicních komplikací v jednotlivých sledovaných skupinách 
 

Skupina Absol. počet pacientů s plicními komplikacemi Procento komplikací 

A 14 37,8 

BI 16 44,4 

BII 1 10,0 

 

 

Diskuze 

Bakteriální infekce byly, jsou a s velkou pravděpodobností nadále budou jedním 

z nejzávažnějších problémů v medicíně. Významnost problému dále prohlubuje neustále se 

zvyšující odolnost bakterií k účinku antimikrobních přípravků. Přítomnost bakteriální 

mikroflóry je nezbytnou podmínkou lidského života, na druhé straně však za určitých 

okolností mohou bakterie z přirozeně osídlených systémů způsobit komplikující endogenní 

infekci, včetně život ohrožujících stavů. Lze předpokládat, že větší část nozokomiálních 

infekcí, včetně pooperačních, má právě endogenní charakter (5). Velice důležitou informací je 

skutečnost, že multirezistentní bakterie byly potvrzeny i jako součást normální mikroflóry. 

Například Arnan et al. popisují u pacientů s neutropenií gastrointestinální nosičství ESBL-

pozitivních kmenů Escherichia coli ve 29 %, přičemž na začátku hospitalizace to bylo pouze 

14 % (6). Na základě studie provedené ve Fakultní nemocnici Olomouc byla prokázána 25% 

prevalence nosičství ESBL- a AmpC-pozitivních enterobakterií v gastrointestinálním traktu 

pacientů s hemato-onkologickým onemocněním (nepublikované údaje). Nebezpečí 

multirezistentních bakterií patřících do normální mikroflóry je nutné spatřovat ve dvou 

aspektech. Jako zdroj genů rezistence pro další bakterie a současně jako potencionální 

etiologická agens, jejichž vysoká odolnost vůči antibiotické léčbě může způsobit selhání 

iniciální antibiotické léčby a tím podmínit vyšší morbiditu a letalitu. 

 

Velmi významným faktorem v mikrobiologickém pohledu na plicní komplikace u pacientů po 

extrakci jícnu pro karcinom je výsledek kultivačního vyšetření sputa a charakter mikroflóry 

horních cest dýchacích před provedením výkonu. Lze předpokládat, že u řady infekcí se na 

etiologii podílejí bakterie ze sekundární mikroflóry, ovlivněné specifickým nemocničním 

prostředím, které vykazují značnou odolnost k antimikrobním přípravkům. Z tohoto důvodu 

přístup k antibiotické profylaxi by neměl být uniformní, ale měl by vycházet z výsledků 

mikrobiologického vyšetření. Výsledky této studie vedou k závěru, že je vhodné (alespoň  

u pacientů s uvedenou diagnózou) změnit přístup k zavedenému profylaktickému podávání 

antibiotik. U všech pacientů podstupujících esophagektomii pro karcinom by mělo být 

předoperačně vyšetřeno sputum a provedena identifikace všech mikroorganismů, včetně 

stanovení jejich rezistence k antibiotikům. V případě negativní kultivace nebo prokázané 

mikroflóře z horních cest dýchacích lze použít zavedenou profylaxi, například přípravek 

amoxicillin/kys. klavulanová. V případě pozitivní kultivace potencionálně patogenní bakterie 

nebo kvasinky je vhodné profylaxi modifikovat dle mikrobiologického výsledku, včetně 

stanovené citlivosti k antimikrobním přípravkům. Pokud byl v naší studii uplatněn tento 

přístup, tak procento komplikací bylo výrazně nižší, než u pacientů s plošnou profylaxí.  

Je nutné zdůraznit, že počet pacientů v jednotlivých skupinách je malý, ale přece jen lze  

na základě získaných výsledků předpokládat pozitivní přínos personifikované profylaxe. 

 
Podpořeno grantem IGA MZ ČR č. NT14382. 
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1) Meronem jako profylaxe při porodu. 
 

Pacientka B.K. *1981, se solitární ledvinou-stp. nefrektomii v dětství pro vrozenou 

hydronefrózu. 
 

24. 8. se dostavila do nefrologické ambulance ve 23. týdnu gravidity, bolesti v zádech, 

afebrilní, le v periferii 16 tis, v močovém sedimentu proteinurie, leukocyturie 10 - 15 tisíc,  

UZ ledvin negativní. Vzhledem k jednoznačným známkám uroinfekce podán Sefotak 1g i.v. 

po 8 hodinách (celkem 2 dávky) a na domů zajištěna Zinnatem 250 mg p.o. po 12 hodinách. 

Odběr moči na kultivaci.  
 

26. 8. z moči kultivačně 10
5
 ESBL+ kmen E. coli, avšak při kontrole pacientka již objektivně 

bez patologického nálezu leukocyty v periferii i CRP v normě, proteinurie i leukocyturie 

negativní, subjektivně také bez potíží. Jelikož došlo ke klinickému efektu, pokračováno 

v Zinnatu p.o. celkem do 5. dne, ani vzhledem k nepříznivému kultivačnímu nálezu 

nedoporučena změna terapie. Pacientka poučena a nadále sledována.  
 

17. 11. 34. týden gravidity u dítěte potvrzena VVV ledviny (hydronefróza), u matky opět 

známky uroinfekce, včetně jednorázové epizody zimnice a třesavky s opětovným nálezem 

ESBL pozitivního kmene v signifikantní kvantitě, přeléčena Meronemem 3 x 1 g i. v. 5 dní, 

v moči přetrvává až do porodu bakteriurie ESBL+ kmenem, bez pyurie. Otázka vedení 

porodu – SC nebo per vias naturales (?) s ohledem na VVV u novorozence, a kolonizaci 

urotraktu matky ESBL+ kmenem. Doporučeno v podat v obou případech Meronem 

profylakticky .  
 

XX.12. porod per vias naturales , pod clonou Meronemu 3x1 g i.v. a ještě 2 dny po porodu, 

průběh bez komplikací. Matka i novorozenec v pořádku. 

 

 

2) Perioperační profylaxe CHCE Tazocinem u pacientky s chronickou sklerotizující 

cholangoitidou a s mnohočetnými abscesy jater. 
 

Pacientka Č.L. *1983 s anamnézou stp. operaci astrocytomu frontotemporálně vlevo (1989), 

s reoperací pro recidivu (1997), s následnou radio a chemoterapií a s resekcí postradiačního 

meningiomu (2008); od roku 2011 v remisi; s přetrvávající centrální hemiparézou, sekundární 

epilepsií a chronickou kalkulózní cholecystitidou. 26. 8. porod per SC. 
 

29. 9. Biliární kolika, ošetřena na OUP ve FNO, odeslána domů 
 

9. 10. přijata na ARO Nemocnice Prostějov pro 10 dní trvající potíže s rozvojem 

cholangiogenní sepse při obstrukci žlučovodu kamenem. Empiricky nasazen Cefobid 3x2 g 

i.v. + Metronidazol 3x500 mg i.v.  
 

10. 10. ERCP – extrakce mikrolitiázy, přítomnost hnisu, zavedena nasobiliární drenáž.  
 

14. 10. Elevace CRP, leukocytů, zimnice, třesavka, hemokultivace negativní.  
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15. 10. ERCP- odběr vzorku ke kultivaci - mikroskopicky prokázány kvasinky i hyfy, přidán 

Flukonazol 2x400 mg i.v., kultivačně C. albicans s příznivou citlivostí. 

Dle MR 7 cm absces na konvexitě jater+desítky drobných abscesů v obou jaterních lalocích. 

Hemokultivace negativní.  
 

20. 10. Opět zhoršena, febrilní špička, v hemokultivaci koaguláza-negativní stafylokoky. Stěr 

před odběrem hemokultivace sterilní. 
 

26. 10. Překlad na vyšší pracoviště (FN Olomouc), kde hospitalizována do 16. 12., 

pokračování v konzervativní terapii (Tazocin, Edicin, Imipenem, Metronidazol, Mikamin, 

Tigacyl). Pro terapeutický neefekt s přetrváváním mnohočetných abscesů v játrech, překlad 

do IKEMu k další terapii, případně k transplantaci jater. 
 

16. 12. – 29. 1. Hospitalizace v IKEM Praha, konzervativní terapie (Meronem, Amikin, 

Flukonazol); na základě diagnostické punkce jaterního abscesu P. aeruginosa, citlivá jen 

amikacin a colomycin, následně překlad zpět do naší nemocnice s terapií Amikin 2 x 750 mg 

i.v. + Mycomax 1 x 200 mg i.v. Přetrvávající nález mnohočetných abscesových ložisek 

s pomalou regresí, transplantace jater nebyla indikována. Doporučena CHCE, jakmile to 

klinický stav umožní (?). 
 

29. 1. – 11. 3. Pokračování hospitalizace na Interním oddělení Nemocnice Prostějov, ATB 

terapie 15. den (6. 2.) vysazena, zavedena NB drenáž a poté zaveden PTD drén, kterým 1x za 

24-48 h prováděna fyziologickým roztokem laváž žlučového stromu a intermitentně 

transkutánní cholangioskopie. Opakovaný záchyt multirezistentní Pseudomonas aeruginosa 

(citlivá jen amikacin, colomycin), dále Clostridium perfringens a Enterococcus faecalis 

s příznivými antibiogramy. Dle PET/CT 22. 2. zvýšená akumulace FDG v ložiscích jater 

s přesahem na peritoneum i v průběhu nitrojaterních žlučovodů. Konzultace s vedoucím 

lékařem IKEM, který doporučuje opět zahájit ATB terapii, avšak po dobu hospitalizace  

u nás bez antibiotik, CRP kolísalo od 238 do 46, intermitentně subfebrilie (vždy souvislost 

s instrumentací), hemokultivace opakovaně negativní. Poslední kultivace z laváže žlučových 

cest před operací 6. 3. - výborně citlivá P. aeruginosa i C. perfringens. 
 

11. 3. Překlad do FN Olomouc k cholecystektomii. Do perioperační profylaxe doporučen 

Tazocin 4,5 g i.v. po 6-ti h, po dobu 48 hodin, přičemž laparoskopická CHCE 12. 3. bez 

komplikace, ale profylaxe převedena na 7 denní terapii (?) – bez prokázané mimořádné 

elevace CRP či klinického zhoršení.  

18. 3. dimise. 
 

9. 4. opět přijata k nám k cholangioskopii a proplachu žlučovodů. Přetrvává sekundární 

postinfekční sklerotizující cholangoitida s výrazným postižením nitrojaterních žlučovodů. 

Dále k dnešnímu dni sledována, bez ATB terapie, 1x týdně proplachy FR přes PTD drén. 

 

Diskuze nad uvednými postupy ex post je užitečná, nicméně, nutné je si položit otázku, jak 

postupovat ex ante?  

 Jak se tedy v podobných situacích zachováme příště?  

 Je vůbec nutné dle aktuálních kultivačních nálezů volit pro profylaxi nejzazší 

možnost?  

 Jaká antibiotika zvolíme do terapie, pokud dojde k selhání profylaxe a klinické 

manifestaci infekce?......? 
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MIKROBIOLOGICKÉ NÁLEZY U PERITONITID 
 

Ulrych J., Frýba V., Paclík A., Kimleová K. 
 

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

Sekundární peritonitida je zánět peritoneální dutiny infekčního nebo neinfekčního původu 

v důsledku primárního postižení intraperitoneálního nebo retroperitoneálního orgánu.  
 

K sekundárnímu zánětu pobřišnice dochází nejčastěji v důsledku perforace gastro-

intestinálního traktu nebo šířením zánětu původně ohraničeného na daný orgán za hranice 

tohoto orgánu do peritoneální dutiny. Samostatnou kapitolou je pooperační peritonitida, 

nejčastěji vzniklá na podkladě dehiscence anastomózy nebo pahýlu trávicí trubice. Principem 

léčby sekundární peritonitidy je chirurgické ošetření zdroje nitrobřišní infekce a časná 

empirická ATB léčba. Volba vhodného antibiotika většinou vychází ze znalosti spektra 

mikrobiálních kmenů v jednotlivých etážích gastrointestinálního traktu. Empirická ATB léčba 

by měla být následně cíleně upravena na základě kultivace a antibiotické citlivosti 

z peroperačně získaného biologického materiálu z dutiny břišní (peritoneální tekutina). 

Recentní studie (CIAO study in Europe/2012 a CIAOW study/2013), však dokumentují často 

chybějící relevantní mikrobiologické vyšetření u pacientů s komplikovanou nitrobřišní 

infekcí. U těchto pacientů pak nelze hovořit o cílené ATB léčbě. 

 

Metoda 

Retrospektivní analýza pacientů operovaných na I. chirurgické klinice pro sekundární 

peritonitidu za 12 měsíců (2013) se zaměřením na výsledky mikrobiologického vyšetření 

peroperačně získaných vzorků z dutiny břišní. 

 

Výsledky 

Zpětně jsme zhodnotili mikrobiologické nálezy u pacientů operovaných pro vybrané nitrobřišní 

infekce (11x akutní divertikulitida, 14x perforovaný gastroduodenální vřed, 84x 

ulceroflegmonózní apendicitida a 64x pooperační peritonitida). Z celého souboru 173 pacientů 

bylo provedeno mikrobiologické vyšetření biologického materiálu z dutiny břišní u 85 pacientů 

(49 %). Četnost mikrobiologických vyšetření se však významně lišila v závislosti na 

jednotlivých diagnózách. Mikrobiologické vyšetření bylo provedeno pouze u 13 pacientů 

s akutní apendicitidou (15 %), u 8 pacientů s akutní divertikulitidou (73%), u 10 pacientů 

s perforovaným gastroduodenálním vředem (71%) a u 54 pacientů s pooperační peritonitidou 

(84%). Pouze 40 % biologického materiálu z dutiny břišní bylo validně odebráno, to znamená, 

že byla odebrána peritoneální tekutina do uzavřené stříkačky nebo do lahvičky na hemokulturu. 

Dále jsme sledovali výskyt nejčastějších bakteriálních a mykotických původců sekundární 

peritonitidy v našem souboru. Nejčastějším etiologickým bakteriálním agens byly G – tyče  

(48 % ze všech kultivačních nálezů), z čehož absolutní většinu tvořily kmeny Escherichia coli  

a Klebsiella pneumoniae. Poměrně častý byl i průkaz G + koků v biologickém materiálu (32 %) 

a to zejména enterokoků (Enterococcus faecalis a Enterococcus faecium). Významně nízký byl 

záchyt anaerobních bakterií (10 %) a mikromycet (9 %). Spektrum nejčastějších bakteriálních 

původců sekundární peritonitidy se však také lišilo v závislosti na primárním zdroji 

komplikované nitrobřišní infekce. Výskyt rezistentních bakteriálních kmenů (ESBL pozitivní) 

jsme zaznamenali pouze v 6 případech (3,5 %). Ve všech případech se jednalo o nosokomiální 

infekce (pooperační peritonitidy). 
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Závěr 

Cílem našeho sdělení bylo upozornit na problematiku empirické a cílené ATB léčby  

u pacientů se sekundární peritonitidou. V kontextu nejen našeho sdělení, ale i výše zmíněných 

studií, lze konstatovat, že chirurg stále ještě dostatečně a správně nevyužívá možnosti 

mikrobiologické diagnostiky u této vysoce rizikové skupiny pacientů. I přesto, že je zejména 

u pacientů s těžkým průběhem komplikované nitrobřišní infekce často proveden odběr 

biologického materiálu na mikrobiologické vyšetření, poměrně často je tento vzorek špatně 

odebrán nebo nesprávně skladován a transportován. Tento fakt pak limituje interpretaci 

výsledků mikrobiologického vyšetření a možnost opravdu cílené ATB léčby. Naopak 

pozitivním zjištěním byl nízký výskyt ESBL pozitivních bakteriálních kmenů v našem 

souboru pacientů, což svědčí o příznivé hygienicko-epidemiologické mikrobiální situaci na 

našem pracovišti.   
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PŘÍSTUPY K PROFYLAKTICKÉMU PODÁVÁNÍ ANTIBIOTIK  

V BŘIŠNÍ CHIRURGII 
 

Charvát D.
 

 

1.
 
Chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Praha 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

Krásná myšlenka chránit zdravého člověka před jakoukoliv infekcí preventivním podáním 

antibiotik se bohužel velmi rychle ukázala jako nereálná. Žádný antiinfekční lék není účinný 

na celé bakteriální spektrum. Efekt profylaktického nasazení antibiotik u zdravých lidí 

musíme hledat pouze ve vztahu ke zcela konkrétnímu typu infekce a také k určitému 

bakteriálnímu spektru. Tak je třeba také chápat profylaktické užití antibiotik v chirurgii, jehož 

efekt dle publikovaných prospektivních studií byl prokázán ve snížení rizika infekce 

v chirurgické ráně. Tedy jasně musí být řečeno, že jedince neochrání před jinými infekcemi. 

Ačkoliv patří antibiotika do jedné z mála skupin kauzálních léků, jejich profylaktické 

používání je v praxi provázeno překvapivou iracionalitou. Literární zdroje uvádí podíl jejich 

nevhodné proskripce v průměru mezi 50 až 80 %. Přitom profylaxe v chirurgii dnes 

představuje velký podíl celkové spotřeby antibiotik použitých v nemocnicích (nejméně kolem 

20 %). Není pochyb, že správně indikovaná, vhodně zvolená a adekvátním způsobem 

preventivně podaná antibiotická profylaxe představuje jednu z nejefektivnějších metod ke 

snížení výskytu infekce v operační ráně.  
 

Parametry antibiotické profylaxe v chirurgii 

Antibiotická profylaxe může ale být efektivní pouze při přesném dodržení základních 

parametrů, což jsou vhodná indikace ve vztahu k příslušnému chirurgickému výkonu, správná 

volba a dávka konkrétního antibiotika, správné načasování první podané dávky a adekvátní 

délka profylaxe. Každá operační rána je přes přísný aseptický přístup vždy vystavena 

v průběhu operace expozici mikroorganizmů. Přitom incidence ranných infekcí je přímo 

odvislá od typu prováděného operačního výkonu. Podle rozsahu bakteriální kontaminace 

v průběhu výkonu rozdělujeme operační rány na čisté, kdy riziko ranných infekcí se pohybuje 

na úrovni 1 - 2 %, kontaminované, kdy je rána silně kontaminovaná a riziko ranných infekcí 

je 50% a více, a skupinu tzv. čistých kontaminovaných ran, kdy je v průběhu operačních 

výkonů otevřen buďto genitourinální trakt, gastrointestinální trakt nebo tracheobronchiální 

systém a kdy je riziko ranných infekcí až 20%. Aby přínos profylaktického nasazení 

antibiotik převážil jejich potenciální nebezpečnost (tj. možné alergické reakce, stimulaci 

bakteriální nebo mykotické superinfekce, možné toxické či nežádoucí vedlejší účinky 

použitých antibiotik) musí provedená operace přinášet signifikantní riziko pooperační infekce. 

V případě čistých operačních ran přínos profylaktického užití antibiotik nepřeváží jejich 

potenciální nebezpečnost, proto se v těchto případech antibiotická profylaxe používá pouze 

při riziku vzniku velmi závažných infekcí (například při operacích kostí, či při užití 

prostetických materiálů). Ve skupině silně kontaminovaných ran se jedná o terapeutické  

a nikoliv profylaktické použití antibiotik. Skupinou, ve které je užití antibiotické profylaxe 

nejefektivnější, je skupina tzv. čistých kontaminovaných ran. Při těchto operacích lze 

preventivním použitím antibiotik výrazně snížit jinak až 20% riziko ranných infekcí. Aby 

preventivně podaná antibiotika měla maximální pozitivní účinek, musí dosáhnout efektivní 

saturace v operovaných tkáních již v době incize. Optimální je tedy nitrožilní podání 1. dávky 

antibiotika v časovém období 1/2 až 2 hodiny před operací. Při podání antibiotika až po  

3 hodinách po inokulaci operační rány bakteriemi je již profylaktický efekt minimální. Pro 

výběr určitého druhu antibiotika je důležitý jeho dobrý průnik do operovaných tkání a také 
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jeho účinnost na vhodné spektrum bakterií. Zvolené antibiotikum pro profylaktické podání 

musí být účinné proti patogenům pravděpodobně přítomným v operační ráně, k tomu je 

nezbytná znalost nejčastějších bakteriálních původců infekcí v operované části těla a dále 

mikrobiologická situace na příslušném chirurgickém oddělení. A protože jsou obvyklým 

zdrojem bakteriální kontaminace až v 95% případů pacientovy vlastní bakterie (exogenní 

zdroje pouze v 5% případů), je k výběru antibiotika pro antibiotickou profylaxi v chirurgii 

velmi prospěšná znalost surveillance pacientovy mikroflóry. Pokud se týká délky podávání 

antibiotické profylaxe, současný přístup ověřený metodami medicíny založené na důkazech 

preferuje u drtivé většiny indikací podání pouze jediné předoperační dávky vhodného 

antibiotika. Pro dlouho trvající operační výkony, jejichž délka překračuje poločas použitého 

antibiotika, nebo i v případě, že dochází v průběhu operace k větší krevní ztrátě, je 

doporučována navíc aplikace další dávky antibiotika již v průběhu operace. Podávání 

antibiotik profylakticky déle než 24 hodin přináší vysoké riziko superinfekce, prudce zvyšuje 

pravděpodobnost vyselektování rezistentních bakteriálních kmenů a přináší řadu dalších 

negativních účinků, ale přitom nepřináší naprosto žádný další protektivní účinek. Navíc se 

zvyšují celkové vynaložené náklady na léčbu. Vzhledem k existenci rozporuplných pohledů 

jednotlivých lékařů na indikaci antibiotické profylaxe, na výběr optimálního antibiotika, na 

odpovídající načasování i délku podávání je třeba na konkrétním pracovišti vypracovat 

lokální doporučený diferencovaný postup pro antibiotickou profylaxi v chirurgii, který je 

nutno průběžně aktualizovat, nejméně však 1x za 2 roky. 
 

Diskuze 

Snaha každého chirurga co nejlépe zajistit svého pacienta před infekcí vedla až k současnému 

masivnímu nadužívání antibiotik. A jakékoliv snahy o regulaci profylaktického nasazení 

antibiotik tak naráží na řadu překážek. Motivy předepisujících lékařů k indikaci antibiotické 

profylaxe jsou různorodé a mnohdy se pohybují zcela mimo medicínu. A vyvracet, byť za 

použití logických argumentů, často iracionální důvody k užití antibiotik není snadné. 

Vypracování a zveřejnění doporučeného postupu vycházejícího z principů medicíny založené 

na důkazech bohužel rozhodně nestačí k tomu, aby došlo k pozitivní změně přístupu 

k předepisování antibiotické profylaxe a omezilo se tak zneužívání antibiotik. K tomu je, 

vedle systematického vzdělávání všech chirurgů v uvážlivém nasazování antibiotik, potřeba 

použít metody, které mají intervenční charakter. Takovou velmi účinnou metodou je zejména 

tzv. preskripční audit, který umožňuje zhodnotit preskripční chování lékaře v konkrétních 

klinických situacích. Smyslem metody je vytvoření informační zpětné vazby pro konkrétního 

lékaře tak, aby byl schopen porovnat své přístupy k řešení problému se správnou praxí 

definovanou doporučenými postupy. Informační zpětná vazba tak může být hlavním 

nástrojem pro zlepšení běžné praxe. Naopak pouhé sledování celkové spotřeby antibiotik 

nemůže určit rozsah jejich eventuálního nadužívání na konkrétním pracovišti, protože rozdíly 

ve spotřebě antibiotik mohou být způsobeny objektivními příčinami. 
 

Závěr 

V současné situaci rychle narůstající rezistence bakterií k antibiotikům, a tím zároveň ke 

klesajícím možnostem léčebné intervence, je dnes hlavním problémem velmi účinné 

antibiotické profylaxe v chirurgii to, jak využití této efektivní metody co nejvíce omezit pouze 

na přesně vymezené situace, a nikoliv jak využití této metody dále rozšířit. Hlavními 

problémy antibiotické profylaxe, které současně patří mezi přísně sledované procesní 

indikátory kvality péče, jsou správnost indikace antibiotické profylaxe, adekvátnost volby 

antibiotika a stanovení jeho správné dávky vzhledem ke hmotnosti pacienta, správné 

načasování 1. podané dávky antibiotika a konečně vhodná odpovídající celková délka 

antibiotické profylaxe. 



37 

PRINCIPY ANTIBIOTICKÉ TERAPIE V BŘIŠNÍ CHIRURGII 
 

Adámková V. 
 

Klinická mikrobiologie a ATB centrum 1. LF UK a VFN, Praha 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Farmakokinetika antibiotik je jedním z určujících faktorů jejich účinnosti. Distribuční objem, 

biologická dostupnost, stupeň vazby na plazmatické bílkoviny ovlivňují dostupnost léku 

v tělesných tekutinách. Antibiotická léčba je optimální tehdy splňuje-li kritéria 

antimikrobiální a klinické účinnosti, a zároveň je klinicky i epidemiologicky bezpečná.  

U pacientů, kteří nebyli před tím hospitalizovaní ani léčeni opakovaně antibiotiky, lze 

předpokládat relativně zachovanou citlivost nejčastějších zástupců čeledi Enterobacteriaceae, 

jako hlavních původců nitrobřišních infekcí (NI). V případě nozokomiálních NI již není zcela 

bezpečné použití základních antibiotik, protože úroveň rezistence se pohybuje v případě  

K. pneumoniae přibližně na 50 %.  

 

Antibiotická terapie hraje klíčovou roli v managementu komplikovaných nitrobřišních 

infekcí, zvláště u pacientů v kritickém stavu, kteří vyžadují bezprostřední zahájení adekvátní 

léčby. Nevhodná úvodní antibiotická léčba jednoznačně zvyšuje riziko klinického selhání, na 

druhé straně nadužívání širokospektrých antibiotik má za následek selekci rezistentních 

bakterií a jejich šíření, což se v konečném důsledku promítne i do nákladové efektivity léčby. 

Optimální strategie antibiotické terapie nitrobřišních infekcí by měla zahrnovat účinnou 

iniciální terapii, která bude na jedné straně klinicky efektivní, ale zároveň nepovede 

k nadměrné spotřebě antibiotik, a tím nebude zvyšovat selekční tlak. Volba vhodných 

antibiotik by měla být stratifikována na základě rizika výskytu multirezistentních bakterií jako 

původců konkrétní infekce. Mezi tyto faktory patří předchozí hospitalizace (v posledních  

3 měsících), invazivní zákroky a nebo předchozí profylaktické nebo terapeutické užívání 

antibiotik. Dalším kritériem je dosažitelná koncentrace antibiotika v peritoneální tekutině. 

 

Změna přístupu k antiinfekční terapii nitrobřišních infekcí reflektuje narůstající rezistenci 

nejčastějších původců k antibiotikům – E. coli, K. pneumoniae produkující širokospektré 

betalaktamázy, karbapenem rezistentní P. aeruginosa, vankomycin rezistentní enterokoky, 

methicilin rezistentní S. aureus, multirezistentní Acinetobacter spp.- a současný vzestup 

výskytu mykotických agens, která se uplatňují především u kriticky nemocných pacientů 

s nozokomiálními infekcemi. 
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ATB PROFYLAXE V CHIRURGII DNES 
 

Blahut L., Bohanes T. 
 

IPCHO, I. chirurgická klinika LFUP a FN Olomouc 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Antibiotická profylaxe v chirurgických oborech je užívána řadu let a prodělala od svých 

počátků pochopitelný vývoj.  

 

V současné době existuje celá řada doporučených postupů antibiotické profylaxe v chirurgii 

jak na národních, tak lokálních úrovních.  

V popředí zájmu jsou především:  

načasování podání, výběr určitého antibiotika pro určité indikace, cesta podání, počet dávek – 

pro většinu indikací stačí jediná dávka, případné opakování dávky v závislosti na délce trvání 

výkonu, velikosti krevních ztrát a objemové terapii, výběr operačních výkonů, kdy ATB 

profylaxe není nutná. Při sledování praktického provádění ATB profylaxe narážíme však na 

celou řadu odchylek od doporučených postupů. Řada pracovišť nesleduje důsledně výskyt 

infekčních ranných komplikací a je tak zcela obtížné vyhodnotit úspěšnost či selhávání ATB 

profylaxe.  

 

V současné době, kdy se zrychluje proces nárůstu resistence patogenů vůči antibiotikům, je 

správná aplikace doporučených postupů a jejich následné vyhodnocování možnou cestou, jak 

ovlivnit tento nepříznivý vývoj a dále racionalizovat antibiotickou léčbu vůbec. 
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ANTIBIOTICKÁ PROFYLAXE VE FAKULTNÍ NEMOCNICI BRNO 
 

Hanslianová M., Vítková I. 
 

Oddělení klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Brno 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Antibiotická profylaxe u chirurgických výkonů znamená krátkodobé, většinou jednorázové 

podání antibiotik s cílem snížit riziko pooperačních infekčních komplikací. V současné době 

je profylaktické podání antibiotik nedílnou součástí většiny chirurgických výkonů a je pevně 

zakotveno v doporučeních. Pro profylaktické podání je voleno většinou antibiotikum 

netoxické, baktericidní, s dostatečnými sérovými a tkáňovými koncentracemi a dobrým 

efektem vůči patogenům nejčastěji kontaminujícím operační pole. 
 

Pro správné fungování profylakticky podaného antibiotika a jeho maximální efekt je 

důležitých několik faktorů. Asi nejdůležitějším faktorem pro účinek profylaxe je správné 

načasování aplikace antibiotika, podání antibiotika po incizi signifikantně zvyšuje riziko 

pooperačních ranných komplikací. Doporučeno je rovněž opakování dávky antibiotika při 

větší krevní ztrátě a déletrvajícím operačním výkonu, celková doba profylaxe by ale u většiny 

operačních výkonů neměla být delší než 24 hodin. Krátkodobé, nejlépe jednorázové podání 

antibiotika rovněž snižuje riziko klostridiových průjmů. 
 

I když jsou zásady antibiotické profylaxe u chirurgických výkonů všeobecně známé  

a akceptované, je dobré v určitých časových intervalech prověřit compliance s doporučeními. 

Dobrá compliance znamená nižší riziko infekcí v místě chirurgického výkonu (Surgical Site 

Infection- SSI) a nižší náklady pro zdravotnické zařízení. 
 

Ve Fakultní nemocnici Brno proběhly v minulých letech audity antibiotické profylaxe  

u výkonů kolorektální chirurgie. Nejčastější chybou bylo podání antibiotika až po začátku 

chirurgického výkonu a tato skupina pacientů měla také největší procento SSI.  
 

V současné době se snažíme k auditům profylaxe využít systém DRG, pomocí kterého lze 

méně pracně alespoň základní informace o podávání profylaktických antibiotik získat. 
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PROFYLAXE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ 
 

Bartoníková N.
1
, Adamík Z.

2
 

 

1
 Oddělení lék. mikrobiologie, KNTB Zlín 

2
 Gynekologicko-porodnické oddělení, KNTB Zlín 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Většina infekcí má endogenní původ – vychází z vlastního terapeutického a diagnostického 

přístupu. 

 

Profylaxe - indikace u výkonů spojených s klinicky významnou bakteriémií nebo masivním 

průnikem bakterií do jiných tkání, primárně sterilních. Cílem profylaxe je minimalizace 

infekce operační rány. Používá se u výkonů na silně kolonizovaných nebo kontaminovaných 

sliznicích a má pokrýt dobu, kdy mikrobi mohou snadno pronikat do hlubších tkání – v těchto 

případech se prodlužuje na 24 – 48 hod. Neměla by se používat antibiotika označená jako 

záložní a při výběru antibiotik je nutné znát vývoj rezistence u nozokomiálních kmenů daného 

odd. Dávky antibiotik a intervaly podávání musí být přizpůsobeny typu výkonu a také 

perioperační péči. Profylaxe je limitována klinickým stavem pacienta, faktory prostředí, pre  

a pooperačními faktory. Prodlužování doby profylaxe, zahájení až po operačním výkonu patří 

mezi nejčastější chyby. Každý pacient vyžaduje individuální přístup. 

 

Gynekologické výkony dělíme na malé gynekologické výkony, minimálně invazivní výkony, 

radikální onkogynekologické výkony.  

 

Používaná antibiotika: AMC 1,2g, AMS 1,5g, cefazolin 1 – 2g, cefuroxim 1,5g Alternativní: 

klindamycin, metronidazol. 

 

Indukovaný potrat: (streptokoky, smíšená flóra) – PEN 5 MIU, AMP 2g, AMC/AMS, 

cefuroxim. 

 

Císařský řez, operativní porody vaginální: (smíšená aerobní a anaerobní flóra, enterokoky, 

S.agalactiae – AMP, AMC/AMS, cefazolin, cefuroxim. 

 

Předčasný odtok plodové vody + spontánní předčasný porod: patří sem možnost mikrobiální 

invaze do amniální dutiny(MIAC), intraamniální zánět a intraamniální infekce. 

 

Profylaxe u předčasného odtoku plodové vody: AMP 2g + AZI 500 mg nebo AMOX 1g + 

AZI 500 mg. 
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MOŽNOSTI PROFYLAXE V NEUROCHIRURGII - KAZUISTIKA 

MOZKOVÉHO POÚRAZOVÉHO ABSCESU  
 

Vágnerová I.
1
, Gabryš M.

2
 

 

1
 Ústav mikrobiologie LF a FN Olomouc 

2
 Neurochirurgická klinika LF a FN Olomouc 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

Mozkový absces je velmi závažné onemocnění CNS. Zánětlivý proces může přejít do mozku 

podobně jako u meningitid různými cestami: přímým přestupem infekce přes kost z blízkého 

okolí (při chronickém zánětu paranasálních dutin, středouší, processus mastoideus i při 

osteomyelitidě lebních kostí), dále penetrujícím kraniocerebrálním poraněním či poúrazovou 

likvorheou a často hematogenním přenosem ze vzdáleného zánětlivého ložiska (chronická 

bronchitida, bronchiektázie a plicní absces, infekční endokarditida). Zpočátku je zánětlivý 

proces v parenchymu neostře ohraničený, později dochází k nekróze postižené tkáně a tvorbě 

pouzdra. V okolí se postupně vyvíjí edém, stoupá nitrolební tlak a objevují se neurologické 

příznaky (bolesti hlavy, psychické změny, porucha vědomí či ložiskový neurologický nález). 

Diagnózu potvrdí vyšetření CT nebo MR. Pro racionální antibiotickou terapii je nutno 

prokázat původce v hnisu (pokud lze) získaném excisí nebo aspirací pod CT kontrolou, neboť 

jako etiologická agens se uplatňují mnohé mikroorganismy, často se může jednat o smíšenou 

aerobně-anaerobní flóru. Léčba je konzervativní – několikatýdenní aplikace antimikrobních 

přípravků dle prokázaného nebo předpokládaného původce, v indikovaných případech 

doplněna neurochirurgickým řešením – punkce abscesu a odsátí jeho obsahu. 

 

Vlastní kazuistika 

Pacient, r. 1963, přijat 20. 1. 2012 na NCH kliniku FN Olomouc pro těžké devastující 

kraniocerebrální poranění levé poloviny hlavy po zranění traverzou, kdy ihned operován – 

kraniektomie s revizí, exstirpací kostních úlomků a plastikou tvrdé pleny. Následně 

neurochirurgická revize a stomatochirurgická stabilizace s mezičelistní fixací, avšak  

s dlouhodobým přetrváváním ústní a ušní likvorhei (izolován Enterococcus + Pseudomonas 

aeruginosa), pro kterou doporučena aplikace ampicilinu + ciprofloxacinu. Postupně odpojen 

od UPV a ve stabilizovaném stavu přeložen do spádové nemocnice. Zde 26. 3. dle 

kontrolního CT zjištěn absces mozku a pacient indikován k neurochirurgickému řešení – 

evakuaci abscesu s proplachovou drenáží. Přes dlouhodobou atb terapii ampicilinem + 

ceftazidimem + metronidazolem (v hnisu Enterococcus + Pseudomonas aeruginosa + 

Peptococcus) zjištěn 16. 4. reziduální absces, pro který nutná revize. Na dalších kontrolních 

CT mozku potvrzeno přetrvávající abscesové ložisko s jen velmi pomalou regresí, poslední 

vyšetření 17. 7. prokázalo již pouze likvorovou pseudocystu, bez přítomnosti abscesu. 31. 7. 

provedena poslední plánovaná operace – plastika kalvy, po které ve stabilizovaném stavu, ale 

s trvalými následky (levostranná slepota, zpomalené psychomotorické tempo, paresa – plegie 

pravostranných končetin) přeložen k další péči do spádové nemocnice. 

 

Závěr a diskuse 

Dlouhodobá likvorhea - rizikový faktor vzniku infekce CNS. Možnosti prevence: aplikace 

antimikrobiálních přípravků – dle výsledku kultivace?, se schopností průniku do CNS?, jak 

dlouho aplikovat?, kdy zahájit? 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kraniocerebr%C3%A1ln%C3%AD_poran%C4%9Bn%C3%AD
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Chronick%C3%A1_bronchitida
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Chronick%C3%A1_bronchitida
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Plicn%C3%AD_absces
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Bolesti_hlavy
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Posouzen%C3%AD_stavu_v%C4%9Bdom%C3%AD
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PROFYLAXE V ORTOPEDII 
 

Lovečková Y., Jemelík P. 
 

Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

Cílem antimikrobní profylaxe je v ortopedii stejně jako v jiných chirurgických oborech 

minimalizace rizika infekce a následných komplikací v místě operačního výkonu. Principem 

je dosažení účinné koncentrace zvoleného antimikrobního preparátu ve tkáních operačního 

pole po celou dobu výkonu a bezprostředně po něm. Antibiotická profylaxe je indikována 

nejen u částečně kontaminovaných operačních výkonů, ale rovněž i u čistých operací 

spojených s implantací protetických pomůcek. Vhodně zvolený profylaktický režim snižuje 

procento pooperačních komplikací, čímž rovněž významně klesají celkové ekonomické 

náklady (3, 4, 5).  

 

Faktory podílející se na vzniku pooperační infekce 

Význam mají jak celkové tak i lokální faktory. Vysoké riziko je zaznamenáno u pacientů se 

septickou arthritis indikovaného kloubu v anamnéze nebo erysipelem dolní končetiny  

(v případě náhrady kolenního kloubu). Vzhledem ke značnému riziku hematogenní infekce je 

také chronická osteomyelitida relativní kontraindikací operačního výkonu. Mezi další rizikové 

faktory bezesporu patří stav výživy (obezita nebo malnutrice), alkoholismus, chronický defekt 

imunity, diabetes, nádorové onemocnění nebo terapie kortikoidy a imunosupresivy. 
 

Výrazný vliv má rovněž počet předcházejících operačních výkonů v dané lokalitě (3, 4, 5). 

 

Výběr vhodného antimikrobního preparátu 

Podmiňující faktory pro volbu vhodného přípravku jsou zejména vhodné antimikrobní 

spektrum a farmakokinetické vlastnosti antimikrobního preparátu, jeho toxicita a aktuální stav 

rezistence bakteriálních patogenů na příslušném oddělení, event. výskyt kmenů s nebez-

pečnými typy rezistence. Nejvhodnějšími preparáty pro profylaxi jsou tedy antimikrobní 

přípravky s baktericidním účinkem, netoxické, vykazující vhodnou farmakokinetiku. 
 

Nelze samozřejmě obsáhnout všechny možné původce, pozornost je třeba zaměřit zejména na 

grampozitivní bakterie (stafylokoky, streptokoky), které patří jednoznačně mezi nejčastější 

vyvolavatele infekcí u ortopedických pacientů (1, 2, 3). 
 

Na prvním místě se samozřejmě uplatňují betalaktamová antibiotika. Použití oxacilinu přes 

výborný protistafylokokový efekt je omezeno vzhledem k užšímu celkovému spektru. Jako 

vhodnější se jeví aminopeniciliny kombinované s inhibitory betalaktamáz, které ve srovnání 

s oxacilinem vykazují širší spektrum účinku – včetně některých gramnegativních mikrobů  

a anaerobních bakterií. Z cefalosporinových antibiotik jsou v současné době používány 

preparáty 1. generace (již od 90. let), zejména u čistých výkonů. Druhá generace 

cefalosporinů je aplikována většinou v případech a podezřením na možný infekt. Tyto 

preparáty rovněž splňují požadovaný efekt na nejčetnější grampozitivní původce a výhodou je 

rozřířený účinek na gramnegativní mikroorganismy (zejména enterobakterie). Použití 

cefalosporinů 3. generace nebylo shledáno přínosným pro vyšší epidemiologické riziko ve 

smyslu nárůstu rezistence (4, 5). 
 

Při výběru vhodného preparátu je nezbytné přihlížet i k možným původcům nozokomiálních 

infekcí. Vhodné je zaměřit se na mikroorganismy způsobující většinu periprotetických infekcí 

a na základě informací o jejich citlivosti pak volit vhodnou profylaxi (6, 7). 
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Pro pacienty s pozitivní alergickou anamnézou přecitlivělosti na peniciliny nebo 

cefalosporiny se jako vhodná profylaxe jeví klindamycin, event. vankomycin. Je ovšem ke 

zvážení, zda pro omezené spektrum není žádoucí do profylaxe přidat např. fluorochinolon 

zejména před operačními výkony, kde je předem očekávána infekční etiologie (např. revize 

TEP pro suspektní infekt). 
 

Ze spolupráce mikrobiologů a ortopedů v olomoucké FN vzešla profylaktická schemata. 

Profylakticky např. před primoimplantací TEP je používán cefazolin (event. klindamycin při 

pozitivní alergické anamnéze), před revizí TEP je to cefuroxim (nebo klindamycin) s event. 

následnou korekcí terapie dle aktuálních výsledků. 

 

Délka profylaktického podávání antibiotik 

Doba podávání zvoleného antimikrobního přípravku by obecně měla být co nejkratší, neboť 

dlouhá neodůvodněná aplikace může vést následně k nárůstu rezistence. Počet aplikací závisí 

na typu operačního výkonu (délka operace), u rozsáhlejších výkonů je vhodné po prvním 

podání při úvodu do anestezie dávku zopakovat. Obecně platí, že u výkonů delších než  

2 hodiny je doporučeno další dávku aplikovat po 3-4 hodinách po úvodní dávce. V případě 

potřeby je aplikována ještě třetí dávka většinou v odstupu 6-8 hodin od druhé aplikace. Toto 

schema však může být samozřejmě modifikováno v závislosti na použitém preparátu. 

Maximální doporučená doba profylaxe je 24-48 hodin. Pro vznik event. infekční komplikace 

jsou rozhodující první 3 hodiny po případné kontaminaci operační rány při výkonu. Účinná 

baktericidní koncentrace antibiotika musí být tedy přítomna ve tkáních a v séru již při začátku 

operačního výkonu. Vhodná doba pro úvodní dávku je tedy před začátkem operace, většinou 

při úvodu do anestezie (obecně 30-60min. před incizí). Výjimečně je používána aplikace 

antibiotika až v průběho operace, pokud je cílem získání vzorku na mikrobiologické vyšetření 

(podezření na hlubokou infekci, kdy není předem znám původce) (3, 4, 5). Jinak ale v těchto 

případech hrozí vysoké riziko infekčních komplikací. 

 

Lokální aplikace antimikrobních přípravků v rámci profylaxe 

V oblasti ortopedie nelze pominout možnost lokálního použití antimikrobních přípravků, čímž 

je dosahováno velmi dobrých výsledků při současném použití celkových antibiotik (3, 7, 8, 9). 

Jednou z možností jsou výplachy rány antibiotickým roztokem, dále použití antibiotiky 

impregnovaných kostních štěpů a zejména pak antibiotiky impregnovaného cementu 

(vankomycin + gentamicin).  

 

Závěr 

Závěrem je vhodné připomenout, že použití antibiotické profylaxe není náhradou za sterilní 

operační prostředí a vhodnou přípravu pacienta. Účinná profylaxe však snižuje procento 

postoperačních infekčních komplikací a tím i celkové ekonomické náklady. Pooperační ranná 

infekce samozřejmě prodlužuje délku hospitalizace a tak náklady zvyšuje, naopak zbytečná 

profylaxe rovněž vede ke zvyšování nákladů a navíc podporuje selekci rezistentních 

bakteriálních kmenů. Pokud je během operace zjištěna již probíhající infekce, mění se 

profylaxe v terapeutické podávání antibiotika s cílem likvidace infekčních původců.  
 

Antibiotická profylaxe je naprosto nezbytná u všech výkonů s použitím implantátů. Jejich 

event. bakteriální kolonizace je velmi nebezpečná a vhodně zvolenou profylaxí jí lze účinně 

zabránit. Použití antibiotik v profylaxi musí být však realizováno na racionálním podkladě. 

Jedná se o nákladná opatření, ovšem ve srovnání se rizikem vzniku infekčních komplikací 

zejména kloubních náhrad jsou v praxi plně indikována. 

 

Podpořeno Interní grantovou agenturou UP: LF_2014_021. 
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PREVENCE A LÉČBA CDI 
 

Nyč O., Krůtová M. 
 

Ústav lékařské mikrobiologie FN v Motole a 2. LF UK  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Optimální léčba střevních infekcí vyvolaných Clostridium difficile, neboli CDI (Clostridium 

difficile Infection) je definována v současných aktualizovaných evropských doporučení (1). 

Tato doporučení byla implementována do národního „Doporučeného postupu diagnostiky  

a léčby kolitidy vyvolané Clostridium difficile“ (2), jejíž druhá verze je nyní finalizována pro 

domácí publikaci. Léčebná strategie vychází z velkého množství studií a metaanalýz a je 

diferencována podle závažnosti klinických forem CDI včetně rekurencí. Z hlavních změn 

v léčebných přístupech lze jmenovat se staršími doporučeními odlišnou pozici metronidazolu, 

který zůstává první volbou pro lehkou CDI, ale není uváděn jako vhodný pro závažnou formu 

CDI, či rekurence. Pro terapii závažné případně komplikované formy CDI a rekurenci je 

preferován vankomycin nebo fidaxomicin. Fekální transplantace se nově stává oficiální 

metodou volby pro opakované rekurence CDI. 

 

Komplexní prevence CDI zahrnuje především zabránění přenosu toxigenních kmenů 

Clostridium difficile na vnímavou, zejména nemocniční populaci. Včasná izolace pacientů 

s CDI, podmíněná včasnou klinickou a laboratorní diagnózou, stejně jako striktní dodržování 

hygienického režimu, jsou nezbytnými podmínkami účinné prevence. Podávání probiotik, 

zejména laktobacilů a Sacharomyces boulardi, s výjimkou pacientů s výrazným 

imuodeficitem ohrožených systémovou infekcí těmito bakteriemi, bylo ve studiích prokázáno 

jako efektivní v případě první terapie epizody CDI, nikoli však rekurencí (3). Jako slibná, 

zatím ale pouze na zvířatech prokázaná, se ukazuje aktivní imunizace, nedořešený zůstává 

výběr optimálního antigenu a forma aplikace. Pasivní imunizace monoklonálními protilátkami 

může přinést pouze krátkodobý efekt a pro prevenci zřejmě nemá své opodstatnění, zatím je 

zvažována pouze jako léčebná alternativa, která ale v dosavadních studiích nedosáhla 

účinnosti antibiotik volby (1). 

 

Jednotný pohled zatím chybí na chemoprofylaxi antibiotiky, které se užívají v léčebných 

režimech CDI.. Zde je třeba zodpovědně zvážit současné riziko prohloubení dysmikrobie 

v tlustém střevě, které je spojeno s podáním každého antibiotika a tedy následně vyšší 

pravděpodobností rozvoje CDI u jedince kolonizovaného toxigenním C. difficile.  

U metronidazolu navíc, jak je známo, je podmínkou dosažení dostatečných koncentrací ve 

stolici lokální zánět, což ještě více problematizuje jeho profylaktické podávání. Nicméně 

jediná publikovaná studie na toto téma prokázala snížený výskyt CDI u pacientů, kteří byli 

léčeni metronidazolem z jiných důvodů než pro diagnózu CDI, ve srovnání s kontrolní 

skupinou (4).  

 

Jak ukazuje dosavadní vývoj, v léčbě a prevenci CDI zdaleka nebylo řečeno poslední slovo. 

Přibývající zkušenosti a nové výzkumy přinášejí další poznatky, které se následně, různou 

měrou promítají do rutinní léčebné praxe. 
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PROFYLAXE PŘI MYKOBAKTERIÓZE 
 

Horová B. 
 

Oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Na Bulovce, Praha 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Profylaxe a antibiotika k sobě teoreticky i prakticky jednoznačně patří, a proto začnu přednášku 

parafrází výroku klasika: „v dnešním století není smrtelníka, jehož by se nedotklo antibiotikum“ 

(Cicero 106 – 43 př. n. l. – Mortalis nemo est, quem non attingat dolor et infectio). 

 
Indikacemi pro profylaxi jsou stavy s obrovskými důsledky ranné infekce, vysokým výskytem 

infekčních komplikací, dále u nemocných se sníženou obranyschopností nebo s přidruženými 

metabolickými nemocemi souvisejícími s věkovou kategorií a v neposlední řadě u pacientů 

s onemocněními krevní řady. 
 

Proč příspěvek k profylaxi při mykobakterióze? Odpověď je daná, mykobakteriologie se 

z klasické bakteriologie vyčleňuje a skutečnost předneseného tématu se týká podmíněně 

patogenních mykobakterií (atypických mykobakterií), které získaly statut samostatné 

nosologické jednotky pod názvem mykobakterióza. Na vyšetření specifické mykobakteriální 

flóry je třeba myslet, musí být indikována a následně přesně interpretována na základě 

kvalitních, up to date, vyšetření. Laboratoř upozorňuje klinika na délku vyšetření, na testy 

citlivosti k antituberkulotikům a následné léčbě, která se od klasické antibiotické léčby liší. 
 

Atypická mykobakteria jsou velmi odolné organizmy, neprodukují toxin, za virulenci jsou 

zodpovědné lipidy bakteriální stěny a jejich intracelulární přežívání. 

 
Téma „Profylaze při mykobakterióze“ se opírá o kazuistiku 4leté holčičky narozené 

z fyziologické gravidity v V. 2009. Pátý den po narození byla vakcinována proti tuberkulóze. 

Za 2 měsíce, v VII 2009, začala hnisavá sekrece z místa očkování a zduření lymfatických 

uzlin v levé axile. Uzliny byly za 1 měsíc odstraněny a vyšetření prokázalo Mycobacterium 

bovis-BCG. Hojení rány po operaci probíhalo s komplikacemi, vytvořil se granulom, 

pacientka prodělala septické ataky způsobené nosokomiálním kmenem Klebsiella 

pneumoniae, měla opakované gastroenteritidy a generalizovaný exantém. Při normocytární 

anemii byla splenomegalie. 
 

Z granulomu v ráně po odstranění axilárních uzlin, v X. 2009, bylo vykultivováno 

Mycobacterium bovis-BCG a současná histologie potvrzuje diagnózu Postvakcinační BCG 

lymfadenitis. Byla zahájena léčba antituberkulotiky, Rifampicin, Nidrazid, Cykloserin. 

O měsíc později, v říjnu 2009, při bolestech, otoku a zarudnutí pravého kyčelního kloubu byla 

provedena punkce a bakteriologické vyšetření se závěrem BCGitis pravého kyčelního kloubu. 

Objeveno ložisko na plicích. 
 

Antituberkulózní léčba pokračuje, pacientka je léčena ve spolupráci domovské nemocnice 

s oddělením dětské tuberkulózy v Praze v Krči. 

 
S pacientkou se setkáváme po přijetí k hospitalizaci v Nemocnici Na Bulovce, v květnu 2013, 

ke konziliárnímu vyšetření pro progresi nálezu na pravé kyčli. Holčička byla v sádrové spice 

a na kalvě měla dva secernující defekty. Ze sekretu byly v otiskovém preparátu nalezeny 

polymorfní tyčinky místy rozpadlé do koků s asi 60ti procentní acidorezistencí bez tendence 

k tvorbě kordů. Současně provedená PCR (polymerázová řetězová reakce) na mykobakterium 

komplex bylo negativní, kultivace v metodě urychlující diagnostiku s využitím vysoce 
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citlivých tekutých kultivačních půd (Middelbrookovo medium 7H9) v uzavřeném systému 

s automatickým hodnocením růstu (MGIT 960) prokazuje Mycobacterium avium. Nález 

atypického mykobakteria a jeho citlivost k antituberkulotikům, citlivé na Amikacin, 

Claritromycin a Capreomycin, je konfirmován s nemocnicí v Krči. 

 
Při diskusi nad profylaxí u pacientky před reoperací kyčelního kloubu se připoměla rozdílná 

etiologie zánětu kyčelního kloubu (Mycobacterium bovis-BCG) a původce nálezu na kalvě 

(Mycobacterium avium). Plánovaná operace na kyčelním kloubu byla provedena v profylaxi 

Clarithromycinu - Klacidu s ohledem na současnou mykobakteriózu kalvy. Odebraný materiál 

z kyčelního kloubu při reoperaci již neprokazoval mykobakteria, nález byl sterilní. 
 

Rozvaha výběru antibiotika pro profylaxi byla mezi Clarithromycinem - Klacidem a Spira-

mycinem - Rovamycinem. Obě antibiotika mají vysoké koncentrace ve tkáních a terapeutické 

koncentrace v krevním séru, mají optimální biologický poločas a oba preparáty jsou určené na 

atypická mykobakteria. Klacid byl vybrán pro znalost výsledku testu citlivosti in vitro 

s kontrolou v NRL (Národní referenční laboratoři) pro mykobakteria. 

 
Pro doplnění několik informací z rodinné a osobní anamnézy. Pacientka žije s rodiči 

v panelákovém bytě mimo Prahu. Mladší bratr je zdráv, rodina je soudržná, ale často se 

stěhuje. Holčička se setkávala s papouškem u své tety a na sídlišti chodila krmit slepice. 

Kontakt s jinými zvířaty zazanamenán nebyl. 
 

Při překladu z Nemocnice Na Bulovce zněl závěr ortopedů „Coxitis dx s intraartikulárním 

výpotkem a mykobakterióza kalvy“. Imunologický defekt prokázán nebyl. 

 
Závěrem je třeba říci, že předložený případ kombinované infekce způsobené vakcinačním 

kmenem Mycobacterium bovis-BCG a Mycobacterium avium indikovaný k operaci patří mezi 

operace s vysokým rizikem pooperační komplikace, s možnými následky po operaci a bylo 

operováno v terénu rozvinuté infekce. Profylaxe byla nepochybně dobře rozhodnuta a bylo 

správně indikované a vybrané antibiotikum. Jednalo se o pacientku s rizikem infekce 

způsobené prokázanými, v době operace známými původci, virulentními agens s velkým 

inokulem. 
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ETIOLOGIE, EPIDEMIOLOGIE A DIAGNOSTIKA INVAZIVNÍCH 

MYKOTICKÝCH INFEKCÍ 
 

Hamal P. 
 

Ústav mikrobiologie LF UP v Olomouci 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Invazivní mykotické infekce jsou významnou příčinou morbidity a mortality, zejména  

u imunokompromitovaných pacientů. Etiologicky se nejčastěji uplatňují rody Candida  

a Aspergillus, na významu však nabývají i méně obvyklé druhy kvasinkovitých i vláknitých 

hub. Z prvně zmíněných se jedná zejména o Cryptococcus spp., Saprochaete capitata, 

Trichosporon spp. a Rhodotorula spp. Z vláknitých hub je třeba uvést především řád 

Mucorales, dále rody Fusarium a Scedosporium. 

 

Systémová kandidóza, zejména kandidémie, je jednou z nejčastějších příčin nozokomiálních 

infekcí. Vyskytuje se zejména u kriticky nemocných, význam u vysoce rizikových pacientů, 

např. po transplantaci kostní dřeně, je v důsledku profylaxe flukonazolem výrazně nižší. 

V této souvislosti však stoupá podíl non-albicans kandid, hlavně C. glabrata. Kryptokoky 

jsou u imunosuprimovaných pacientů druhým nejčastějším kvasinkovým etiologickým agens. 

Kromě klasické meningitidy se nákaza projevuje nejčastěji jako plicní onemocnění, 

vyskytující se zejména u příjemců transplantátů, u nichž může vyústit až v diseminaci. 

Invazivní infekce způsobené S. capitata se příležitostně vyskytují u hemato-onkologických 

pacientů, navíc s predilekcí v závislosti na klimatických podmínkách. Z trichosporonů jsou 

nejčastějšími agens T. asahii a T. mucoides, onemocnění jimi způsobené má závažnější 

prognózu než kandidóza v důsledku jejich vyšší tendence invadovat do tkání. Rhodotoruly 

jsou z případů invazivních mykóz izolovány velmi vzácně, nejčastěji vyvolávají onemocnění 

u pacientů s nádory a se zavedenými intravaskulárními katétry. 

 

Invazivní aspergilóza postihuje především pacienty po transplantaci kostní dřeně, často jako 

důsledek s profylaxe flukonazolem. V současné době však údajně nabývá na významu  

i u kriticky nemocných skupin pacientů, např. u akutní exacerbace chronické obstruktivní 

plicní nemoci nebo v souvislosti s dlouhodobým podáváním kortikosteroidů. Mukormykózy 

jsou charakterizovány výraznou tkáňovou invazí a nekrózami zejména v rhino-orbito-

cerebrální oblasti. Někteří autoři dávají jejich vznik do souvislosti s dlouhodobou profylaxí 

vorikonazolem, i když je nezbytné tuto hypotézu ověřit dalšími studiemi. Infekce Fusarium 

spp. mají vysokou mortalitu v důsledku jejich multirezistence k antimykotikům. 

V nemocničním prostředí je třeba myslet na možnost přenosu těchto mikromycet vodovodním 

systémem. Scedosporium apiospermum vyvolává u imunokompetentních jedinců mycetom, 

dále je známým kolonizátorem dýchacích cest u pacientů s cystickou fibrózou. U nemocných 

po transplantacích, zejména v časné fázi, může být příčinou fatální diseminované infekce 

s postižením centrálního nervového systému, a to údajně v souvislosti s profylaxí 

flukonazolem a itrakonazolem, ale i amfotericinem B. Mykózy způsobené Scedosporium 

prolificans jsou méně časté, jsou však spojené s vysokou mírou mortality v důsledku 

rezistence této mikromycety ke všem systémovým antimykotikům včetně nových triazolů. 

 

Pro časnou diagnostiku invazivních mykóz jsou k dispozici sérologické a molekulárně 

genetické testy. Z první skupiny je nejběžněji používaný galaktomanan, a to pro časnou 

detekci invazivní aspergilózy. Je určen pro vysoce rizikové pacienty s hematologickými 

malignitami, kteří by se měli monitorovat 2-3-krát týdně po dobu neutropenie. Společně 
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s klinickými a radiologickými kritérii se používá ke stanovení míry pravděpodobnosti infekce. 

U výše uvedených pacientů má vysokou senzitivitu i specifitu. Beta glukan je, na rozdíl od 

předchozího testu, možno použít k detekci širšího spektra mikromycet. Nelze jej však použít 

v diagnostice kryptokokózy a mukormykózy. Jako nejužitečnější se v současné době jeví pro 

detekci invazivní kandidózy u kriticky nemocných pacientů. Ze standardizovaných, komerčně 

dostupných souprav je pro diagnostiku uvedené infekce k dispozici ještě průkaz mananového 

antigenu a protilátek proti němu. V případě molekulárně genetických metod je největší 

nevýhodou skutečnost, že neexistuje standardizovaný postup pro jejich provádění. Nejdále je 

v tomto směru vývod metodiky pro detekci invazivní aspergilózy. 

 

Měnící se etiologie a rozšiřující se znalosti o rizikových faktorech a epidemiologii 

invazivních mykóz znamená, že je třeba stále aktualizovat profylaktické, diagnostické  

a léčebné přístupy k těmto infekcím. To umožní lékařům na odděleních s rizikovými pacienty 

adekvátně reagovat zejména na infekce způsobené do současné doby vzácnými etiologickými 

agens. 

 

 
Podpořeno Interní grantovou agenturou Univerzity Palackého v Olomouci (grant č. IGA_LF_2014_021). 
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ANTIMYKOTICKÁ PROFYLAXE OČIMA MIKROBIOLOGA 
 

Mallátová N.
 

 

Pracoviště parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice, a.s. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

V současné době jsou k dispozici standardní metody pro in vitro stanovení citlivosti 

mikromycet k antimykotikům. Americký CLSI vydal v roce 1992 standard M27 popisující 

mikrodiluční techniku stanovení citlivosti kvasinek k antimykotikům a v roce 1998 standard 

M38 pro testování vláknitých mikromycet. Nyní jsou v platnotnosti verze M27A3 a M38A2. 

V roce 2004 byl vydán standard pro diskový difúzní test M44 pro kvasinkovité organismy  

a roce 2009 pro vláknité houby. Evropský EUCAST má zpracovaný standard E.dis.7.1 pro 

Candida sp. a standard E.Def.9.1. pro Aspergillus sp. Interpretační kritéria pro vybrané druhy 

kandid byly CLSI revidovány v roce 2011 (tab.1). Pro vláknité houby BP stanoveny nejsou, 

CLSI doporučuje respektovat při interpretaci epidemiologické cut off vybraných druhů. 

EUCAST revidoval interpretační kritéria jak pro Candida sp. (tab. 2), tak pro vybrané druhy 

Aspergillus sp. naposledy v roce 2013. Na trhu jsou komerčně vyráběné testy vycházející 

z doporučených standardů (Sensititre YeastOne, Etest, Vitek, Neosensitabs…) a respektující 

interpretační kritéria CLSI či EUCAST. 

 

Původci invazivních kandidových infekcí jsou z více jak 90 % druhy C. albicans,  

C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata a C. krusei. Candida albicans a C. tropicalis jsou 

velmi dobře citlivé ke všem systémovým antimykotikům. Candida parapsilosis má 

přirozenou mutaci na FKS1 genu, která je pravděpodobně odpovědná za vyšší hodnoty MIC 

echinokandinů. C. krusei je primárně rezistentní k flukonazolu a můžeme pozorovat  

i zkříženou rezistenci k itrakonazolu. Selhání léčby amfotericinovými deriváty je nejčastěji 

spojováno s druhem C. lusitaniae. Nejvíce problematickou kvasinkou je C. glabrata. Podíl 

resistentních izolátů k flukonazolu v různých studiích je udáván od 10 % do 30 %. 

Pozorována je v těchto případech i vysoká sekundární rezistence ke všem ostatním azolovým 

derivátům. C. glabrata má velice nestabilní genom a k mutaci v genech odpovědných za 

rezistenci může dojít i během jedné léčebné epizody. Na odděleních, kde je flukonazol 

podáván k profylaxi je popisován zvýšený výskyt C. glabrata a C. krusei. Poslední studie 

ukazují i nárůst rezistence C. glabrata k echinokandinům, zvláště u pacientů, kde jsou 

echinokandiny, ale i flukonazol podávány v profylaxi. K echinokandinům jsou rezistentní  

i kvasinky rodů Cryptococcus, Trichosporon, Saccharomyces nebo Rhodotorula. 

 

Z vláknitých hub jsou nejčastějšími původci invazivních mykóz zástupci rodu Aspergillus, 

nejčastěji A. fumigatus. Ten je velmi dobře citlivý ke všem systémovým antimykotikům. 

Holandští autoři však publikují několik posledních let studie prokazující narůstající rezistenci 

druhu A. fumigatus k azolovým antimykotikům. Příčinu vidí ve zvýšeném užití fungicidních 

prostředků na bazi azolů, které vyvolávají rezistence v populaci A. fumigatus v prostředí. 

Další druhy ze skupiny A. fumigatus jako např. A. lentulus, A. pseudofischeri,  

A. fumigatiaffinis jsou rezistentní nejen k azolům, ale i k amfotericinovým derivátům. 

Mikroskopicky jsou tyto druhy od A. fumigatus nerozeznatelné. K azolům je rezistentní  

i A. calidoustus. K amfotericinovým derivátům vykazují rezistenci A. terreus, A. versicolor, 

A. sydowii. Echinokandiny působí na aspergily fungistaticky, průlomové infekce při jejich 

podání jsou popsány. Další mikromycetou ohrožující imunosuprimované pacienty jsou 

zástupci řádu Mucorales citliví dobře pouze k amfotericovým antimykotikům a částečně 

k posakonazolu. Proto jsou při dlouhodobém podání vorikonazolu popisovány průlomové 

infekce vyvolané právě tímto druhem. 
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Znalost a správná indikace při podávání antimykotické léčby i profylaxe jsou jedním ze 

základních předpokladů úspěšné terapie invazivních mykotických infekcí. 

 

Interpretační kritéria CLSI a EUCAST 

   

     Tab. č. 1: CLSI M27-A3 - revidovaná kritéria 2011 

  S S-DD I R 

flukonazol (CA,CP,CT) < 2 4   > 8 

flukonazol (CG)   < 32   > 64 

itrakonazol (CA) < 0,12 0,25 - 0,5   > 1 

vorikonazol (CA, CP, CT) < 0,12   0,25-0,5 > 1 

vorikonazol (CK) < 0,5   1 > 2 

anidulafungin, kaspofungin (CA,CK,CT) < 0,25   0,5 > 1 

anidulafungin, kaspofungin (CG) < 0,12   0,25 > 0,5 

anidulafungin, kaspofungin (CP,CGU) < 2   4 > 8 

mikafungin (CA,CK,CT) < 0,25   0,5 > 1 

mikafungin (CG) < 0,06   0,12 > 0,25 

mikafungin (CP, CGU) < 2   4 > 8 

        
 

Tab. č. 2: EUCAST E.Def. 7.1 - revidovaná kritéria 2013 

   S R 

  amfotericin B < 1 > 1 

  flukonazol (CA,CP,CT) < 2 > 4 

  flukonazol (CG) < 0,002 > 32 

 
 

vorikonazol (CA, CP, CT) < 0,12 >0,12 

 
 

posakonazol (CA,CP,CT) < 0,06 >0,06 

 
 

anidulafungin (CA) < 0,03 >0,03 

 
 

anidulafungin (CP) < 0,002 > 4 

 
 

anidulafungin (CT,CK,CG) < 0,06 >0,06 

 
 

micafungin (CG) < 0,03 >0,03 

 
 

micafungin (CA) < 0,016 >0,016 

 
 

micafungin (CP) < 0,002 >2 

 
 

 

S - citlivý, S-DD - citlivý v závislosti na dávce, I - intermediární, R - rezistentní  

CA - Candida albicans, CT - Candida tropicalis, CP - Candida parapsilosis,  

CK - Candida krusei, CG - Candida glabrata, CGU - Candida guilliermondii 

BP - breakpoint 

   CLSI - Ústav pro klinické a laboratorní standardy 

  EUCAST - Evropská komise pro testování antimikrobiální citlivosti 
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ANTIMYKOTICKÁ PROFYLAXE V HEMATOONKOLOGII 
 

Haber J. 
 

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

 

Efektivní antimykotická profylaxe by měla signifikantně snížit 1/ počet invazivních mykóz 

(IFD), 2/ počet průlomových mykotických infekcí (breakthrough infection) během profylaxe 

3/ počet úmrtí bezprostředně na mykózu a 4/ celkový počet úmrtí proti skupině bez profylaxe. 

Kritériem účinnosti profylaxe však nemůže být snížení kolonizace či snížení počtu slizničních 

mykóz. Z mnoha klinických studií byly definovány rizikové faktory, které u vybraných 

hematologických diagnóz predisponují ke vzniku IFD a u těchto nemocných studie prokázaly 

nejvyšší efekt profylaxe.  

 

U pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných buněk (aloHSCT) je antimykotická 

profylaxe jednoznačně indikována, s průkazem snížení mortality. Stratifikace rizik pak vede 

ve vybraných situacích k použití posakonazolu, nebo flukonazolu, nebo vorikonazolu, resp. 

mikafunginu nebo kaspofunginu. 

 

Autologní HSCT se řadí z hlediska mykotických infekcí mezi nízce rizikové léčebné postupy, 

primární antimykotická profylaxe neprokázala vliv na snížení celkové mortality, ani 

statisticky významné snížení mortality na mykózu, proto primární profylaxe není obecně 

indikována.  

 

U nemocných s AML/MDS je indikována antimykotická profylaxe v období indukční resp. 

reindukční terapie, v období konsolidační léčby lze zvážit antimykotickou profylaxi tehdy, 

jestliže předpokládáme trvání neutropenie déle než 7 dnů. 

 

Skupina netransplantovaných pacientů s lymfoproliferativními nemocemi (NHL, HL, B-CLL, 

HCL a jiné) a dále aplastickou anémií (AA) je velmi heterogenní, obecně však není u této 

skupiny nemocných antimykotická profylaxe doporučována. Jen u menší části nemocných lze 

tuto léčbu zvážit v případě přítomnosti některého z rizikových faktorů. Za rizikové faktory 

jsou u těchto nemocných považovány protrahovaná léčba kortikosteroidy (déle než 3 týdny 

v dávkách ekvivalentních dávce prednisonu 0,3 mg/kg/den a vyšších), protrahovaná 

neutropenie, absolutní počet granulocytů < 0,1 x 10
9
/l, užívání imunosupresivní terapie, 

selhání ledvin, malnutrice, primární mykotická kolonizace spojená s mukozitidou, léčba 

purinovými analogy a monoklonální protilátkou anti-CD52.  
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_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

Invazivní mykotické infekce (IFD) jsou závažnou komplikací léčby dětských pacientů 

s maligním onemocněním krvetvorby intenzivní chemoterapií a/nebo alogenní transplantací 

kmenových buněk krvetvorby. Navzdory spektru účinných antimykotik jsou IFD u takto 

imunokompromitovaných pacientů nadále příčinou vysoké morbidity a mortality. Mezi 

důležité rizikové faktory pro vznik IFD u těchto pacientů patří prolongovaná a těžká 

neutropenie, lymfopenie, dlouhodobé či opakované cykly kortikoterapie, postižení slizniční 

bariéry, narušení střevního mikrobiomu, apod. Prognosticky nepříznivým faktorem je též 

skutečnost, že není vždy jednoduché stanovit včas a přesně diagnózu IFD a jednoznačně 

identifikovat etiologické agens. Omezená spolupráce malých dětí a klinický stav limitují 

včasné provedení zobrazovacích vyšetření či bronchoalveolární laváže (výkony v celkové 

anestézii,…). Z výše uvedených důvodů vyplývá vhodnost profylaxe mykotických 

invazivních infekcí u dětí ve vysokém riziku rozvoje IFD a to navzdory její ekonomické 

náročnosti a riziku selhání.  
 

V našem sdělení bychom chtěli shrnout doporučení v primární antimykotické profylaxi 

v dětské hemato-onkologii na základě doporučení publikovaných během posledních let  

a vlastních zkušeností.  

 

Primární antimykotické profylaxe 

Primární antimykotická profylaxe zahrnuje prevenci expozice z ovzduší a životního prostředí 

(roušky, vzduchové filtry, …), ze stravy (nízkomikrobní strava) a prevenci vzniku infekce  

s použitím farmakologické antimykotické profylaxe. Cílem profylaxe je zabránit vzniku IFD 

u dětí a tím zlepšit jejich šanci na přežití. Indikována je u pacientů s rizikem výskytu IFD 

10% a více. To v praxi zahrnuje pacienty s akutní myeloidní leukémií, pokročilou formou 

myelodysplastického syndromu a/nebo formy spojené s déletrvající neutropenií, s akutní 

lymfoblastickou leukémií vysokého rizika či v léčbě relapsu a v neposlední řadě pacienty, 

kteří podstupují alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby. 
 

Především v průběhu posledních dvou desetiletí různé odborné lékařské společnosti stanovují 

řadu doporučení na téma farmakologické antimykotické profylaxe na základě retrospektivních 

i prospektivních studií s použitím různých orálně i parenterálně podávaných antimykotik. 

Byla publikována řada doporučení založených na důkazech pro dospělé s maligním 

onemocněním a/nebo v rámci transplantace hematopoetických kmenových buněk. Nicméně  

v pediatrii je takových obecně přijatých doporučení minimum. 

 

Specifika dětského věku 

Léčebné režimy a intenzita léčby se liší mezi protokoly používanými a určenými především 

pro děti nebo pro dospělé. To může mít významný dopad na riziko a závažnost komplikací. 

Například při srovnání léčby francouzských dospívajících léčených dle dospělých nebo 

pediatrických protokolů bylo prokázáno, že protokoly pro děti používají vyšší dávky 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.fmed.uniba.sk%2Findex.php%3Fid%3D2171&ei=hLtLU5rWHsPA7AbRuIGwDg&usg=AFQjCNFtzVFrDDq-1tbIyzZ2lqZP6YOZLA&bvm=bv.64542518,d.ZGU
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kortikoidů a asparaginázy. Zvýšená intenzita léčby vedla k lepším výsledkům přežití, ale 

zároveň je spojena s vyšší toxicitou. 
 

Regenerace T buněk po intenzivní chemoterapii, jak do počtu tak i repertoáru T-buněk, 

kriticky závisí na věku pacienta. Tyto rozdíly se mohou spolupodílet na odlišné epidemiologii 

invazivních mykotických infekcí u dětí a dospělých. Také incidence a charakter komorbidit se 

liší mezi dětmi a dospělými pacienty, což mj. souvisí s rozdíly ve výživě a životním stylu. 
 

Malé děti nejsou schopny polykat nedrcené tablety nebo kapsle, a tak je nutno zvážit odlišnou 

dostupnost perorální lékové formy. Též úroveň spolupráce (compliance) se liší u dětí 

významně v závislosti na věku. Potenciálně lepší bývá u malých dětí, kde mohou rodiče lépe 

sledovat podávání léčby. Nejhorší spolupráce bývá u dětí v období dospívání. 
 

Především u dětí ve věkovém rozmezí 0 – 8 let musíme zohlednit rozdílné dávkování léků 

v závislosti na hmotnosti, odlišné farmakokinetice a na bezpečnostním spektru léků. Situaci 

obecně komplikuje nedostatek farmakologických studií u malých dětí, což následně limituje 

dostupnost řady léků. Jejich použití často stojí mimo oficiálně schválená doporučení  

a indikace. U konkrétních pacientů se samozřejmě vždy zamýšlíme nad volbou vhodného 

antimykotika v souvislosti s lékovou formou, tolerancí, možnými nežádoucími účinky 

(nefrotoxicita, hepatotoxicita, neurotoxicita,…) či lékovými interakcemi se souběžně 

podávanými léky (imunosupresiva, cytostatika, apod.). 
 

I když je v posledních letech velmi diskutována efektivita monitorace hladin vorikonazolu či 

posakonazolu u dospělých, v pediatrii je monitorace nadále doporučována a to přednostně 

z důvodu prevence poddávkování při rozdílné farmakokinetice u malých dětí (především 

kojenců a batolat) a rizika toxických hladin při změně vstřebávání či při interakci 

s podávanými léky. 

 

Intenzivní chemoterapie akutní myeloidní leukémie/ myelodysplastického syndromu 

Tak jako u dospělých pacientů, i u dětí v období neutropenie v průběhu léčby akutní 

myeloidní leukémie či myelodysplastického syndromu je na základě publikovaných dat 

doporučováno preventivní podávání posakonazolu. Vorikonazol může být alternativou při 

problémech s tolerancí lékové formy posakonazolu, ale riziko průlomové infekce 

mukormykózou je s ohledem na spektrum účinku u vorikonazolu vyšší. Posakonazol je  

v současné době k dispozici pouze ve formě perorální suspenze. Zatím nebyla 

farmakokinetika posakonazolu u dětí zkoumána systematicky. K dispozici jsou pouze 

omezené údaje získané u 12 dětí ve věku ≥ 8 let, které neindikují žádné zásadní rozdíly  

v průměrných plazmatických koncentracích ve srovnání s dospělými v doporučených 

dávkách. V současné době probíhají farmakokinetické studie u dětí (mimo novorozenecké 

období) s cílem definovat dávky, bezpečnost a snášenlivost. V Evropě je ale posakonazol 

nadále schválen pouze pro pacienty ve věku ≥ 18 let. Podle našich vlastních zkušeností 

podávání posakonazolu u dětí s AML nebo MDS v průběhu aplázie s krátkým přerušením po 

dobu podávání cytostatik významně snížilo riziko manifestace IFD. 

 

Alogenní transplantace kmenových buněk krvetvorby 

U dospělých pacientů v období neutropenie a intenzivní potransplantační imunosuprese po 

alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby je doporučována prevence IFD 

podáváním echinokandinů či azolů. U dětí s vrozenou poruchou imunity (SCID, CGD,…)  

i u dětí s maligním onemocněním krvetvorby používáme v průběhu transplantace a následné 

imunosuprese sekundární profylaxi v případě, že mají v anamnéze údaj o pravděpodobné či 

prokázané IFD. V časné fázi po transplantaci jsou rizika podobná jako u pacientů v léčbě 

akutní myeloidní leukémie intenzivní chemoterapií (období aplázie, mukozitida, širokospektrá 
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antibiotika). Specifikem pro transplantované pacienty je fáze po přihojení granulocytů při 

trvající imunosupresi v prevenci, ale především v léčbě akutní nebo chronické GVHD. 

V takovém období, trvajícím u některých pacientů řadu měsíců i let, dominuje především 

těžká lymfopenie. 
 

Pro časnou fázi před přihojením s ohledem na lepší toleranci a rizika lékových interakcí  

a toxicit volíme denní podávání echinokandinů (caspofungin, micafungin). Po přihojení  

a převedení na perorální medikaci antimykotika vysazujeme u dětí, které nejsou léčeny pro 

akutní či chronickou GvHD a/nebo nedostávají systémově kortikoidy. V případě podávání 

systémových kortikoidů a/nebo biologické léčby přecházíme dle tolerance na preventivní 

podávání posakonazolu, resp. vorikonazolu. Z důvodu prevence toxicity pak monitorujeme 

jejich hladiny. 

 

Intenzivní chemoterapie akutní lymfatické leukémie 

Primární antimykotická prevence je indikována u pacientů v průběhu intenzivní léčby vysoce 

rizikové formy a relapsu akutní lymfatické leukémie (ALL). Přístup k primární 

farmakologické antimykotické profylaxi u dětí v intenzivní léčbě ALL nízkého a středního 

rizika je nadále nejednotný. Většinou pro tuto kategorii pacientů ve středním riziku 

manifestace IFD (incidence do 5%) primární antifungální profylaxe není doporučována. 

Incidenci IFD však může významně ovlivnit volba léčebného protokolu a další rizikové 

faktory. V posledních letech jsme u dětí s ALL nízkého a středního rizika konfrontováni 

s trendem nárůstu incidence invazivních kvasinkových infekcí a to především v období 

kortikoterapie, déletrvající neutropenie a u dětí s enterokolitidou infekční i toxické etiologie. 

Širšímu použití azolů v prevenci IFD v průběhu intenzivní chemoterapie ALL brání riziko 

interakcí především s vinkristinem. Flukonazol je dobře tolerován, výskyt toxických účinků je 

nízký (kolem 3%), ve srovnání s dospělými mají děti i adolescenti vyšší clearance a proto 

vyžadují vyšší dávkování k zajištění srovnatelných hladin. Spektrum účinku nezahrnuje 

vláknité houby, použití flukonazolu proto nezkresluje výpovědní hodnotu neinvazivních 

diagnostických laboratorních metod. U dětí s ALL se proto přikláníme k profylaktickému 

podávání flukonazolu v průběhu kortikoterapie a/nebo déletrvající neutropenie nad 7 dní (i při 

riziku potenciace neurotoxicity v kombinaci s vinkristinem). Toxické spektrum, tolerance, 

dávkování a lékové interakce limitují použití především itrakonazolu, méně pak vorikonazolu 

či posakonazolu. 
 

Proti tomu podávání parenterálních antimykotik v profylaxi je nejen finančně, ale i orga-

nizačně zatěžující, protože významná část intenzivní léčby dětí s ALL nízkého či středního 

rizika probíhá ambulantním způsobem. Efektivita profylaktického podávání parenterálních 

antimykotik (preparáty amfotericinu B, echinokandiny) 2-3 dny v týdnu nebyla jednoznačně 

prokázána. Jejich podávání však může negativně ovlivňovat výpovědní hodnotu sérologické  

a PCR diagnostiky invazivní aspergilózy. 

 

Alternativy antimykotické profylaxe 

Mezi další alternativní postupy cílené ke snížení rizika rozvoje IFD u pacientů 

s hematologickou malignitou můžeme řadit používání inhalací preparátů amfotericinu B 

v prevenci mykotické sinusitidy či bronchopneumonie, antimykotických zámků v prevenci 

tvorby biofilmu a kvasinkové infekce centrálního žilního katétru, podávání nevstřebatelných 

antimykotik s cílem selektivní dekontaminace trávicího traktu, apod. Jednoznačný průkaz 

efektivity těchto postupů však nemáme.  
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Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že ani po desítkách let nebylo zatím dosaženo širokého konsensu  

o indikaci a efektivitě profylaxe IFD u dětí s maligním onemocněním krvetvorby v průběhu 

intenzivní chemoterapie a/nebo podstupujících alogenní transplantaci kmenových buněk 

krvetvorby. Na jedné straně řada pracovišť s menšími lokálními úpravami svoje postupy 

v prevenci IFD odvozuje od doporučení odborných společností pro dospělé pacienty, jiná 

centra dávají přednost strategii včasné empirické, preemptivní či cílené antimykotické léčby. 

Kombinace obou rozdílných postupů je zatížena skutečností, že preventivní podávání 

antimykotik významně snižuje citlivost a tím i výpovědní hodnotu neinvazivních 

diagnostických metod (sérologická detekce antigenů, PCR). V roce 2012 bylo vydáno 

doporučení ECIL 4 (na základě závěrů 4. Evropské konference o infekcích u pacientů 

s leukémií) pro prevenci a léčbu mykotických infekcí v dětské hemato-onkologii. V roce 2014 

by měla být publikována revize těchto doporučení.  
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ANTIMYKOTICKÁ PROFYLAXE U PACIENTŮ NA ICU 
 

Otáhal M. 
 

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Invazívní mykotické infekce u kriticky nemocných na ICU představují nadále závažný 

klinický problém. Vysoká mortalita, celkové prodloužení pobytu na ICU a vysoké náklady na 

léčbu jsou výsledkem hlavně pozdní diagnostiky. Včasné zahájení léčby adekvátním 

antimykotikem u nemocného s rizikovými faktory a event. vícečetnou kolonizací je strategie, 

jak zlepšit morbiditu a mortalitu těchto pacientů. Identifikace pacientů, kteří jsou invazivní 

mykotickou infekcí ohroženi, je nadále velice složitá, zatím nemáme jednoduše použitelný 

prediktivní nástroj. 

 

Profylaxe by mohla přinést benefit, protiváhou je hlavně zvýšený selekční tlak pro vznik 

rezistence a zvyšující se podíl Candid non-albicans. Proxylaxe je nadále vyhrazena pouze 

pacientům s perforací GIT, recidivující gastrointestinální perforací nebo insuficiencí 

anastomózy a peritonitidě s abscesy a pro pacienty po orgánové transplantaci. Ani recentní 

studie neprokázala signifikantní zlepšení u pacientů všeobecného ICU při profylaktickém 

podání echinokandinů. Nadále platí premisa časného zahájení terapie (pre-emptiní  

a empirické) u kriticky nemocných pacientů s eventuální časnou deeskalací, či vysazení 

antimykotika.  
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PROFYLAXE MYKOTICKÝCH OPORTUNNÍCH INFEKCÍ U HIV 

POZITIVNÍCH OSOB 
 

Chrdle A. 
 

Nemocnice České Budějovice 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Opportunní mykotická infekce, pneumocystová pneumonie, jako projev syndromu získaného 

selhání imunity (AIDS) se podílela na objevu viru lidské imunodeficience (HIV). Zatímco  

v 90. letech minulého století byla profylaxe oportunních infekcí doporučována jako léčebná 

strategie až do konce (významně zkráceného) života, v současné době se jedná pouze  

o překlenovací období do obnovení imunitní kompetence při kombinované antiretrovirové 

terapii (cART).  
 

V našich podmínkách jsou nejvýznamnější mykotické infekce u HIV pozitivních 

pneumocystová pneumonie a kandidóza, v menší míře pak kryptokoková meningitida  

a kryptokoková plicní infekce. U osob s významnou cestovní anamnézou to navíc mohou být 

endemické mykozy jako jsou blastomykoza, histoplasmoza, coccidiomykoza a penicilioza. 
 

V současné době žije v ČR cca 1800 osob s diagnostikovanou nákazou HIV. Počet nově 

diagnostikovaných HIV pozitivních osob v České republice každoročně roste, v posledních 

letech je ročně hlášeno více než 200 nových případů. Kolem 25 osob je každoročně 

diagnostikováno ve stádiu AIDS, z nich zhruba třetinu tvoří pnemocystová pneumonie. 

Prevalence orofaryngeální kandidozy v této populaci v ČR se odhaduje na 130 případů ročně.  

 

Pneumocystová pneumonie  

Primární profylaxe 

Lékem první volby je kotrimoxazol v dávce 480 mg denně nebo 960 mg 3x týdně (současně 

pokrývá toxoplasmosu a zčásti i bakteriální pneumonii). Alternativou jsou při pozitivní 

serologii toxoplasmy atovaquon 1500 mg denně, při negativní serologii toxoplasmy 

nebulizovaný aerosol pentamidinu (300 mg měsíčně) nebo dapson 100 mg/den (cave deficit 

G6PD). Profylaxe se ukončuje po dosažení CD4+ nad 200 po dobu více než 3 měsíce, nebo 

nad 100 při plné virologické supresi více než 3 měsíce. 
 

Děti:  

Primární profylaxe je indikována pro všechny děti s reaktivním nebo pozitivním testem na 

HIV od věku 4 týdnů až 12 měsíců bez ohledu na počet CD4. Ve věku od 12 měsíců do 6 let 

při CD4 pod 500. Ve věku 6-12 let při počtu CD4 pod 200 nebo CD4 pod 15 %. Vysazení 

profylaxe po dosažení 12 měsíců věku, a příslušného počtu CD4 více než 3 měsíce, po 

nejméně 6 měsících léčby cART. Cotrimoxazol 15-30 mg/kg 2 x denně (max. 1920 mg/den) 

dva nebo tři dny v týdnu, případně 50 mg/kg v jedné denní dávce. Alternativou je dapson  

2 mg/kg (max 100 mg) p.o. denně nebo 4 mg/kg p.o. jednou týdně. Atovaquone 40 mg/kg p.o. 

jednou denně (max 1500 mg/den). Pentamidin aerosol 300 mg jednou za měsíc (inhalační 

nástavec Respirgard). 
 

Sekundární profylaxe 

Identická jako u primární profylaxe. Vysadit lze, pokud dojde k vzestupu počtu CD4 + buněk 

nad 200 po dobu 3 měsíců. 
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Kryptokoková meningitida 

Primární profylaxe se nedoporučuje. 

Sekundární profylaxe - Flukonazol 6 mg/kg (max 200 mg) denně p.o., alternativně itrakonazol 

5 mg/kg (max 200 mg) p.o. dvakrát denně. Vysadit lze, pokud jsou splněna všechna kritéria: 

věk nad 6 let, asymtomatický průběh během nejméně 12 měsíců sekundární profylaxe, počet 

CD4 nad 100 při plné virologické supresi po dobu nejméně 3 měsíců.  

 

Kandidoza jícnu 

Primární profylaxe se nedoporučuje. 

Sekundární profylaxe – není doporučena, v refrakterních případech se spíše jedná  

o dlouhodobou supresivní/udržovací terapii – flukonazol 100-200 mg denně (u dětí 

flukonazol 3-6 mg/kg jednou denně), případně itrakonazol perorální roztok 2,5 mg/kg 2 x 

denně, max 200 mg 2x denně) do dosažení hodnot CD4+ více než 200. 

 

Vulvovaginální kandidoza 

Primární ani sekundární profylaxe se nedoporučuje, v případě úporných recidivujících infektů 

(bez ohledu na počet CD4 lymfocytů) lze použít jako supresivní terapii flukonazol 150 mg 

týdně, případně lokální terapii jako u HIV negativních. 

 

Aspergiloza 

Profylaxe se nedoporučuje primární ani sekundární.  

 

Blastomykosa  

Endemická oblast: oblast Velkých jezer v USA a Kanadě  

Doporučení k profylaxi blastomykozy chybí.  

 

Penicilioza  

Endemická oblast: Indie, jižní Čína, Thajsko, Vietnam. 

Primární profylaxe itrakonazolem 200mg/den je možná v případě dlouhodobého pobytu 

v endemické oblasti při CD4 pod 100. 

Sekundární profylaxe (supresivní terapie): itrakonazol 200 mg denně doživotně, avšak může 

být bezpečné vysadit při cART a vzestupu CD4+ nad 100. 

 

Kokcidiomykoza  

Endemická oblast: Aridní oblasti jihozápadu USA, Mexiko, Jižní Amerika 

Primární profylaxe se nedoporučuje s výjimkou jedinců s novou serokonverzí IgG nbo IgM 

proti kokcidiomykoze při dlouhodobém pobytu v endemické oblasti s CD4+ méně než 250.  

Sekundární profalyxe – flukonazol 6 mg/kg (max 400 mg denně), alternativně itrakonazol  

2,5 mg/kg (max 200 mg) dvakrát denně. Vysadit lze, pokud: profylaxe trvá nejméně 1 rok, 

nejméně 6 měsíců cART, CD4 nejméně 150. 

V případě kokcidiové meningitidy nebo diseminovaného onemocnění celoživotní sekundární 

profylaxe bez ohledu na stav imunitního systému. V případě mírného onemocnění je vhodné 

zahájit sekundární profylaxi při počtu CD4 pod 250. 

 

Histoplasmoza  

Endemická oblast: Afrika, Severní i Jižní Amerika, Karibik 

Primární profylaxe – u vybraných dospělých jedinců – při vysokém riziku expozice a CD4+ 

pod 150 lze podat itrakonazol 200 mg denně. 
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Sekundární profylaxe – itrakonazol 5-10 mg/kg (max 200 mg) p.o. 2 x denně. Alternativně 

flukonazol 3-6 mg/kg (max 200 mg) p.o. jednou denně. Ukončení profylaxe po nejméně  

12 měsících, více než 15 % CD4 ve věku pod 6 let, nebo více než 150 CD4 nad 6 let, nizký 

titr histoplasmy v séru, negativní hemokultivace histoplasmy, více než 6 měsíců spolehlivého 

užívání cART. 

 

 

Pozn.  
1/ G6PD vyšetřuje Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 

(http://www.uhkt.cz/zdravotnik/komplement-laboratori/laboratorni-prirucky-zadanky/laborator-

diagnostiky-anemii/117_LP_08_01.pdf). 
 

2/ Dapson, atovaquon ani pentamidin nejsou v ČR registrované, pentamidin drží v pohotovostní 

lékárně Toxikologické centrum při Klinice pracovního lékařství VFN Praha (http://www.tis-

cz.cz/index.php/informace-pro-odborniky/antinfektiva-a-fomepizol/aktualni-seznam-leciv-

dostupnych-na-tis). 
 

3/ V ČR není serologické vyšetření endemických mykóz dostupné. 
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