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ANTIBIOTIC		STEWARDSHIP		-		ÚVOD		DO		PROBLEMATIKY
Kolář	Milan
Ústav mikrobiologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
__________________________________________________________________________________

„Antibiotic stewardship“ (dále AS) lze volně definovat jako soubor opatření vedoucích k racionální 
antibiotické léčbě založené na adekvátním výběru antibakteriálních léčiv, odpovídající délce jejich 
aplikace a současně vhodném způsobu podání.

Nutnost implementace AS vyplývá z reálné hrozby ztráty účinku antibiotik na bakterie a s tím související 
schopnosti léčit bakteriální infekce. Je vhodné zdůraznit prohlášení Valného shromáždění OSN ze září 
2016 - „Lze odhadnout, že pokud se bude bakteriální rezistence zvyšovat stejným tempem jako dosud, 
budou v roce 2050 neléčitelné infekce vyvolané multirezistentními bakteriemi nejčastější příčinou 
úmrtí“. Z uvedeného lze předpokládat, že tato úmrtí budou převyšovat počty úmrtí způsobené například 
nádorovými onemocněními. Zvyšující se odolnost bakteriálních patogenů k antibakteriálním léčivům, 
stoupající výskyt bakterií s produkcí širokospektrých beta-laktamáz, včetně metalo-beta-laktamáz 
a karbapenemáz, přináší možnost návratu do „nové bez-antibiotické éry“, v níž nebudou k dispozici 
adekvátní antibiotika pro léčbu bakteriálních infekcí s etiologickou rolí multirezistentních bakterií.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá nutnost praktické realizace AS na všech potřebných úrovních. 
Systém AS je velmi komplexní a obsahuje celou řadu jednotlivých programů a činností, které lze stručně 
charakterizovat následujícím přehledem:

 • adekvátní identifikace bakteriálních patogenů, resp. správná interpretace mikrobiologických  
  výsledků,

 • hodnocení výskytu patogenních bakterií a jejich rezistence k antibiotikům (včetně jejího vývoje)  
  podle všech nutných kriterií a za definovaných pravidel,

 • hodnocení cest a šíření multirezistentních bakterií za využití moderních molekulárně-genetických  
  metodik,

 • tvorba lokálních doporučených postupů pro iniciální antibiotickou léčbu,

 • adekvátní antibiotická profylaxe,

 • hodnocení spotřeby antibiotik podle všech nutných kriterií, realizace antibiotických konzilií,  
  schvalování antibiotik v rámci činnosti antibiotických středisek,

 • zabezpečení adekvátního týmu a reálné spolupráce všech příslušných lékařských specializací,

 • vývoj nových antibakteriálních léčiv,

 • vzdělávání odborníků i laické veřejnosti v problematice bakteriální rezistence a antibiotické léčby.

Problematika AS je velmi rozsáhlá a její aplikace je nutná na národní i lokální úrovni. Důležitou podmínkou 
její praktické realizace v České republice je legislativní i ekonomická podpora ze strany ministerstva 
zdravotnictví a současně i vedení jednotlivých zdravotnických zařízení. Další nezbytnou podmínkou je 
formulace důležitých principů a praktických opatření, z nichž některá jsou uvedena v tabulce 1.
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Tabulka 1: Antibiotic stewardship – principy a praxe

Kolonizace vs. infekce Léčba infekce, ne kolonizace
Antibiotická léčba s účinkem na nejčastější etiologická agens 
daných infekcí
Není nutné krýt všechny bakterie izolované z klinického vzorku 
/ adekvátní stanovení pravděpodobného původce
Léčba bakteriurie v případě zavedeného močového katétru 
především u imunokompromitovaných pacientů / výměna 
PMK může být u pacientů s normální funkcí imunitního 
systému dostatečná

Širokospektrá vs. úzkospektrá 
antibiotická léčba

Není jednoznačná asociace s potenciálem k šíření bakteriální 
rezistence v rámci širokospektré a úzkospektré antibioterapie, 
např. levofloxacin má menší selekční potenciál než ampicilin
Míra selekčního tlaku je spíše asociována s konkrétními 
antibiotiky, např. meropenem je vhodnější než imipenem

Monoterapie vs. kombinovaná 
terapie

Pokud je to možné, aplikovat monoterapii
Monoterapie je výhodnější z hlediska ceny a výskytu 
nežádoucích vedlejších účinků
Kombinovaná terapie může mít synergní efekt a rozšiřuje 
spektrum účinku (vhodné u závažných infekcí)
Kombinovaná terapie (s výjimkou TBC a aplikace s rifampicinem) 
není výhodnější z hlediska prevence vzniku a šíření bakteriální 
rezistence

Parenterální vs perorální aplikace Pokud je to možné, přejít na perorální aplikaci (prevence 
flebitidy a katétrových infekcí, nižší ekonomická náročnost)

Antibiotická deeskalace Realizovat antibiotickou deeskalaci pouze na základě 
adekvátního posouzení mikrobiologických výsledků a klinického 
stavu pacienta (včetně zhodnocení zánětlivých markerů)
Deeskalace je velmi vhodná u urosepsí po stanovení 
etiologického agens v krvi nebo moči

Problematika CDI Zvážit antibiotika s nižším potenciálem pro rozvoj CDI 
(aminoglykosidy, makrolidy, kotrimoxazol, kolistin, vankomycin, 
linezolid)
Některá antibiotika mají protektivní účinek, např. doxycykin  
a tigecyklin
Zvážit možnost šíření pacient-pacient, prostředí-pacient 
(nemocniční pokoje atd.) a realizace preventivních opatření
Zvážit další faktory s predispozicí k CDI, např. chemoterapie, 
aplikace statinů a antidepresiv

Febrilní stavy a leukocytóza Nejedná se o přímé indikace k antibiotické léčbě, ale je nutné 
došetření pacienta
Přetrvávání teploty a leukocytózy není jednoznačným důvodem 
pro prodlužování antibioterapie (především u pacientů 
s umělými materiály)

Farmakoekonomika Nejlevnější antibiotická léčba nemusí být ta nejvýhodnější 
z hlediska účinku
Nejlevnější antibiotická léčba nemusí být nakonec ta nejlevnější
Pozitivní ekonomický dopad má především zkrácení délky 
antibiotické léčby, perorální antibioterapie a včasný přechod 
z parenterální aplikace na perorální
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Významným přínosem pro AS jsou pokyny Evropské komise, resp. Úřední věstník Evropské unie C 212/1 
z 1. 7. 2017. Bakteriální rezistence k antibiotikům je prioritou a proto byl přijat v roce 2011 akční plán 
proti hrozbě antimikrobiální rezistence s hlavním cílem zabezpečit uvážlivější používání antibiotik u lidí  
i zvířat. V roce 2015 byly zveřejněny pokyny pro uvážlivou aplikaci antimikrobiálních látek i ve veterinárním 
lékařství. V rámci přístupu „One Health“ a za účelem omezení vývoje antimikrobiální rezistence byly 
členské státy v roce 2016 vyzvány, aby realizovaly pokyny EU pro adekvátní používání antimikrobiálních 
látek v humánním lékařství. Měly by být vytvořeny vnitrostátní strategie, a to v souladu s globálním 
akčním plánem WHO. Zdravotnická zařízení by se měla zaměřit na následující činnosti:

 • Podpora informačních technologií pro dohled nad aplikací antibiotik, včetně zavádění  
  elektronických systémů jako nástroje pro zlepšení jejich předepisování.

 • Surveillance bakteriální rezistence a spotřeby antimikrobiálních látek, včetně molekulárních  
  epidemiologických šetření.

Kliničtí mikrobiologové mají klíčovou roli při realizaci AS z důvodu odborných znalostí vyžadovaných  
k účinné kontrole bakteriální rezistence. Především by měli:

 • zajišťovat, aby testování bakteriální citlivosti/rezistence k antibiotikům bylo v souladu s evropskými  
  (EUCAST) a event. i vnitrostátními normami,

 • realizovat včasnou a adekvátní mikrobiologickou diagnostiku a včasné předávání kritických  
  výsledků (např. u hemokultur),

 • poskytovat informace o frekvenci bakteriálních patogenů, jejich rezistenci a spotřebě anti- 
  bakteriálních léčiv v příslušném zdravotnickém zařízení,

 • být k dispozici lékařům za účelem konzilií k diagnostice infekčních chorob, včetně správného  
  odběru biologických vzorků, interpretace mikrobiologických výsledků a antibiotické léčby,

 • přebírat odpovědnost za realizaci AS, především kontrolu aplikací antimikrobiálních látek s cílem  
  snížit jejich nepřiměřené používání a podpořit racionální antibioterapii.

Podpořeno grantem IGA_LF_2018_019
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ANTIBIOTIC		STEWARDSHIP		-		CO		TO		JE?	
ZKUŠENOSTI		Z		USA
Smejkal	Petr
Maine Coast Memorial Hospital, Ústřední Vojenská Nemocnice Praha
__________________________________________________________________________________

Historicky velká autonomie atestovaných lékařů v rozhodování a snaha neztratit klienta i za cenu 
předepisováni antibiotik v neindikovaných případech v ambulantní péči vedla v devadesátých letech  
v USA k nekontrolované preskribci antibiotik v nemocnicích a v ambulantní péči a vzestupu mikrobiální 
rezistence. Ta dosahovala v některých státech a nemocnicích USA téměř úrovně třetích zemí. V poslední 
dekádě však nastává obrat. Nemocnice musí zakomponovat programy správného předepisování 
antibiotik „antimicrobial stewardship“ (AS) do svého provozu, což státní úřady pravidelně kontrolují. 
V případě záv ažn&yac ute;ch nedostatků v zavádění AS jim hrozí i ztráta akreditace. Programy AS jsou 
detailně propracované, počítají se zapojením speciálně vyškolených klinických farmaceutů, infektologů 
a mikrobiologů a mají jasná kritéria, která hodnotí úspěšnost zavedení takového programu. Již nyní 
se ukazuje výrazný pokles mikrobiální rezistence v mnoha nemocnicích. Opět se potvrzuje starý 
výrok Winstona Churchilla o tom, že Američané „will allways do the right thing...after they have tried 
everything else“.

Moje přednáška popíše peripetie zavádění antimicrobial stewardship v Maine Coast Memorial Hospital, 
USA a porovná je se situací v České republice (ÚVN Praha).
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MOŽNÉ		CÍLE		BOJE		PROTI		REZISTENCI,		PERZISTENCI	
A		VIRULENCI:		1.	BUNĚČNÁ		MEMBRÁNA,	2.	METABOLIZMUS  
NUKLEOTIDŮ		A		3.	BAKTERIÁLNÍ		STRINGENTNÍ		ODPOVĚĎ
Rejman	Dominik1*
Duy Do Pham1, Mojr V.1, Krásný L.2, Pohl R.1, Zborníková E.1, Dianne T. Keough3, Luke. W. Guddat3, 
Vasili Hauryliuk4, Kolář M.5, Bogdanová K.5, Večeřová R.5, Seydlová G.6

1)  Ústav organické chemie a biochemie AVČR v.v.i.
2)  Mikrobiologický ústav AVČR v.v.i.
3)  School of Chemistry and Molecular Biosciences, The University of Queensland, 4072, Australia
4a)  University of Tartu, Institute of Technology, Tartu, Estonia; 4b) Department of Molecular Biology, Umeå  
    University, Umeå, Sweden; 4c) Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), Umeå University,  
    Umeå, Sweden3
5)  Ústav mikrobiologie LF UP v Olomouci a FN Olomouc
6)  Katedra genetiky a mikrobiologie, Univerzita Karlova
__________________________________________________________________________________

Obrovským problémem současnosti je dramatický nárůst výskytu infekcí způsobených rezistentními 
bakteriemi. Exponenciální nárůst rezistencí vede k tomu, že v současnosti používaná antibiotika ztrácí 
svou účinnost a vývoj nových antibiotik je bohužel z mnoha důvodů mnohem pomalejší, což může 
v blízké budoucnosti vést k tomu, že nebudeme mít čím léčit běžná infekční onemocnění. V EU činí 
náklady 1,5 miliardy eur za rok na pacienty v souvislosti s rezistencí k antimikrobiálním látkám.

V naší laboratoři se zabýváme testováním tří přístupů k řešení problémů spojených s rezistencí, 
perzistencí a virulencí:
1) První přístup spočívá v návrhu a syntéze látek selektivně narušujících bakteriální buněčné membrány.  
 Mezi výhody tohoto přístupu patří: rychlý účinek, účinek proti nedělícím se perzistentním bakteriím,  
 obtížná tvorba rezistence. V této prezentaci bude popsán příběh látek nazvaných lipofosfonoxiny  
 (LPPO).1,2 Lipofosfonoxiny jsou navíc modulární látky, což umožňuje „ladění“ jejich vlastností.
2) Druhý přístup se zabývá hledáním inhibitorů klíčového enzymu záchranné dráhy biosyntézy nukleo- 
 tidů hypoxantin-guanin-(xantin)	 fosforibosyltransferázy (HG(X)PRT). Aktivita tohoto enzymu je  
 klíčová pro buněčné parazity Plasmodium falciparum (Pf) a vivax (Pv)3. Vyvinuli jsme inhibitory  
 tohoto enzyme založené na struktuře fosfonátových pyrrolidinových analogů nukleotidů jejichž  
 prolékové formy byly schopny zastavit růst Pf v buněčné kultuře. V nedávné době jsme rozšířili naši  
 studii o hledání inhibitorů enzymu z Mycobacterium tuberculosis (Mt)HGPRT. Proléková forma  
 jednoho z těchto inhibitorů byla schopna zastavit růst virulentního kmene tuberkulózy.4

3) Dalším slibným směrem je cílení molekulárních systémů hrajících roli v bakteriální virulenci.5 Jedním  
 takovým systémem je bakteriální	 stringentní	odpověď (stringend response, SR).6,7,8,9 My jsme se  
 v nedávné době zaměřili na návrh a syntézu inhibitorů RelA – klíčového enzymu SR, který syntetizuje  
 centrální signální molekulu SR, (p)ppGpp.10

Podpořeno ÚOCHB AVČR v.v.i. a granty AZV 17 – 29680A a GAČR CSF-15-11711S
______________________________________
1 Rejman D., et al. J. Med. Chem. 54(22), 7884-98, (2011).
2 Panova N., et al. Plos One; 10(12): e0145918, (2015).
3 Keough D.T. et al. ACS Chemical Biology 13(1), 82-90, (2018).
4 Eng W.S. et al. Eur. J. Med. Chem. Submitted (2018).
5 Sun, H. Curr. Drug. Targets. 13, 294-296, (2012).
6 Wexselblatt, E. et al. Nucleic Acids Symp. Ser. (Oxf), 633-634, (2008).
7 Wexselblatt, E. et al. Bioorg. Med. Chem. 18, 4485-4497, (2010).
8 Wexselblatt, E. et al. PLoS Pathog. 8, e1002925, (2012).
9 Wexselblatt E. et al. Eur. J. Med. Chem. 70, 497-504, (2013).
10 Beljantseva J. et al. Scientific Reports 7, Article number: 41839, (2017). 
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APLIKACE		LIPOFOSFONOXINŮ		V		KLINICKÉ		MEDICÍNĚ
Bogdanová	Kateřina1

Večeřová R.1, Rejman D.2, Gallo J.3, Voborná I.4, Morozova J.4, Kolář M.1 
1) Ústav mikrobiologie LF UP v Olomouci a FN Olomouc
2) Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i., Praha
3) Ortopedická klinika, LF UP a FN Olomouc
4) Klinika zubního lékařství LF UP a FN Olomouc
__________________________________________________________________________________

Z důvodu rostoucí rezistence bakterií na antimikrobiální léčiva je nutné hledat nové možnosti  
a postupy v prevenci a léčbě infekcí. LPPO (lipofosfononoxiny) jsou nedávno objevené syntetické látky  
s antibakteriální aktivitou vůči grampozitivním i gramnegativním bakteriím, a to včetně multirezistentních 
kmenů. To je předurčuje jako látky potencionálně vhodné pro léčbu a prevenci lokálních infekcí, jako 
jsou infekce kloubních náhrad, kožní infekce a endodontické infekce.

Cílem naší práce bylo otestovat in vitro potenciální aplikaci LPPO ve výše zmíněných oblastech.

V rámci testování využití LPPO u infekcí kloubních náhrad byl jako nosič této antibakteriální látky použit 
jeden z nejčastěji používaných materiálů v protetice – kostní cement. Dále byly jako nosič LPPO použity 
hydrogely.

Nanomateriály, včetně nanotextilií, nabývají v současnosti stále větší význam v klinické aplikaci.  
U biodegradabilní nanotextilie obohacené o LPPO byla testována antibakteriální aktivita pro její klinický 
potenciál v rámci terapie povrchových, zejména ranných infekcí.

V neposlední řadě byl testován vliv LPPO na tvorbu biofilmu v kořenovém systému zubu pro jeho 
možnou aplikaci v endodoncii.

Během testování byly získány slibné výsledky z hlediska antibakteriální nebo antibiofilmové aktivity. 
LPPO se tak jeví jako vhodné látky pro další výzkum, na jehož konci mohou být nové léčebné přípravky 
s širokým uplatněním v různých lékařských oborech.

Podpořeno grantem AZV 17 – 29680A
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REZISTENCE		BAKTERIÍ		K		ANTIBIOTIKŮM		Z		POHLEDU	
„ONE		HEALTH“
Bardoň	Jan
1) Státní veterinární ústav Olomouc
2) Ústav mikrobiologie Lékařské fakulty UP v Olomouci
__________________________________________________________________________________

Lidské zdraví, zdraví zvířat a zdravý ekosystém jsou neoddělitelně spojeny. Mezinárodní iniciativa „One 
Health“ se snaží podporovat, zlepšovat a chránit zdraví člověka a zvířat, včetně prostředí, ve kterém 
žijí. Iniciativa usiluje o užší spolupráci mezi humánními lékaři, veterinárními lékaři a odborníky v oblasti 
životního prostředí za účelem dosažení výše uvedených cílů. Prezentovaný příspěvek demonstruje 
přístup „One Health“ v oblasti rezistence bakterií k antibiotikům.  

Projekt „One Health“ představuje celosvětovou strategii pro rozšíření interdisciplinární spolupráce 
a komunikace ve všech aspektech zdravotní péče o lidi, zvířata a životní prostředí (http://www.
onehealthinitiative.com). Významnou součástí tohoto konceptu je i problematika infekčních 
onemocnění a postupně je rozšiřována také o problematiku rezistence bakterií k antibiotikům, která 
jsou pro léčení infekcí nezbytná. 

Pro zlepšení situace, zejména pro lepší posouzení a zvládnutí rizik přenosu původců infekčních 
onemocnění, včetně rezistentních bakterií mezi lidmi a zvířaty, je potřeba více komunikace a užší 
spolupráce mezi humánními a veterinárními lékaři. Pro úspěšnou prevenci onemocnění člověka i zvířat, 
zejména v oblasti mikrobiologické a chemické bezpečnosti potravin a krmiv, jakož i prevenci vzniku  
a šíření rezistence k ATB je nezbytné, aby klíčové pozice zastávali odborníci s medicínským vzděláním  
v oborech veterinárního a všeobecného lékařství. Mezinárodní projekt „One Health“ vytváří prostor pro 
spolupráci, do které by se měla odborná veterinární obec aktivně zapojit.

Příspěvek porovnává rezistenci vybraných druhů patogenních (Salmonella spp., Campylobacter spp., 
Staphylococcus aureus) a „indikátorových“ bakterií (Escherichia coli) k antibiotikům u lidí a zvířat  
v Evropě. Současně ukazuje aktuální situaci v oblasti rezistence Campylobacter jejuni a C. coli v České 
republice.

Kontaktní adresa
doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA, Státní veterinární ústav Olomouc, Jakoubka ze Stříbra č. 1, 779 00 Olomouc. 
E-mail: jbardon@svuol.cz
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NEBEZPEČÍ		IMPORTU		MULTIREZISTENTNÍCH		BAKTERIÍ
Kolář	Milan
Ústav mikrobiologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc
__________________________________________________________________________________

Infekční onemocnění představují významný problém i ve 21. století, jsou příčinou 1/3 všech úmrtí na 
světě a každý den na ně umírá zhruba 50 000 lidí. Nezbytnou součástí léčby pacientů s bakteriálními 
infekcemi je aplikace antibiotik, jejichž účinnost je však stále více limitována stoupající odolností 
bakteriálních patogenů. Zdroje multirezistentních bakterií lze zjednodušeně definovat následujícím 
přehledem:
 • životní prostředí, včetně nemocničního,
 • lidská mikroflóra, primární či sekundární,
 • potravinový řetězec člověka (maso, mléko, vejce, med) a široká míra kontaktu humánní a animální  
  populace.

Je vhodné připomenout hlavní mechanismy vzniku bakteriální rezistence k antibakteriálním přípravkům:
 • mutace (chromozomální rezistence),
 • rekombinační procesy, resp. šíření transferabilních genetických elementů (extrachromozomální  
  rezistence).

Stále však zůstává otázka vlastního výkladu multirezistentní bakterie a v podstatě termínu rezistence.  
Z mikrobiologického pohledu lze bakteriální rezistenci klasifikovat jako:
 • přirozenou či primární,
 • získanou či sekundární.

Primární rezistence je vlastností všech, resp. téměř všech, izolátů daného bakteriálního druhu. 
Příslušné antibiotikum je klinicky neúčinné a nelze jej použít v antibiotické léčbě. Laboratorní testování 
není v tomto případě nutné. Význam primární rezistence se v současné klinické mikrobiologii výrazně 
zvýšil. Tato skutečnost je podmíněna stále stoupající aplikací hmotnostní spektroskopie (MALDI TOF) 
v identifikaci bakterií. V rutinní mikrobiologické praxi je možné přesně identifikovat bakteriální druh 
již z primokultivace, tedy 10-12 hodin po inokulaci klinického materiálu na příslušné agarové půdy. 
Přesná znalost bakteriálního původce a jeho primární rezistence k antibakteriálním přípravkům 
umožňuje upřesnit příslušnou antibiotickou léčbu, která je u konkrétního pacienta realizována. Jako 
příklad lze použít časnou nozokomiální pneumonii, kdy byla zahájena léčba přípravkem amoxicilin/kys. 
klavulanová. Pokud je z adekvátního klinického materiálu izolován kmen Enterobacter cloacae, je nutné 
antibiotickou léčbu změnit, protože je zde primární rezistence k použitému antibiotiku. Stejný princip je 
nutné uplatňovat i při schvalování vázaných antibiotik, kdy v řadě případů ještě nejsou mikrobiologické 
výsledky uvolněny ošetřujícím lékařům, a postupovat v souladu s výsledky identifikací bakteriálních 
patogenů a jejich přirozenou rezistencí. Tento přístup nabývá na významu a naléhavosti v souvislosti  
s nutností aplikovat adekvátní antibiotickou léčbu co nejdříve.

Závažným problémem současné medicíny je však sekundární bakteriální rezistence, kterou lze definovat 
jako změnu z původně citlivé bakterie na rezistentní. Nejdůležitější příčinou vzniku bakteriální rezistence 
jsou změny bakteriálního genotypu. Tyto změny lze definovat chromozomální mutací s následnou selekcí 
rezistentních buněk, na níž se může negativně projevit právě selekční tlak antibiotik. Významnějším 
mechanismem je však proces založený na převzetí genetického materiálu od rezistentních bakteriálních 
buněk rekombinačními procesy, tedy konjugací, transformací a transdukcí.
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Bakteriální kmen rezistentní ke třem a více antibiotikům (s odlišnou chemickou strukturou) mimo 
primární rezistenci lze definovat jako multirezistentní (dále MDR). Je však vhodné se nad touto definicí 
zamyslet v souvislosti s níže uvedenými body:
 • MRSA a VRE lze klasifikovat jako MDR bakterie.
 • ESBL-pozitivní enterobakterie, byť podle EUCAST nejde o klinicky vyjádřenou rezistenci  
  (hodnoty MIC jsou pod příslušnými „breakpointy“)- je to MDR bakterie?
 • KPC-pozitivní enterobakterie, byť podle EUCAST nejde o klinicky vyjádřenou rezistenci - je to  
  MDR bakterie?
 • Kmen Pseudomonas aeruginosa citlivý na všechna antipseudomonádová antibiotika nebo  
  standardní kmen Stenotrophomonas maltophilia - nejedná se tedy o MDR bakterie.
 • Kmen Escherichia coli rezistentní k aminopenicilinům, včetně kombinací s inhibitory beta- 
  laktamáz, cefalosporinům I., II. generace a fluorochinolonům (ale zůstává citlivost k řadě dalších  
  antibiotik) splňuje kritérium MDR bakterie, ale jaký je klinický význam v porovnání s výše  
  uvedenými příklady Pseudomonas aeruginosa a Stenotrophomonas maltophilia.

Velký problém představuje přítomnost multirezistentních bakterií jako součást normální mikroflóry. 
Na základě studie provedené ve Fakultní nemocnici Olomouc byla prokázána 25% prevalence nosičství 
ESBL- a AmpC-pozitivních enterobakterií v GIT pacientů s hemato-onkologickým onemocněním (Kolář 
M, et al. Biomedical Papers 2015, 159:100-103). Nebezpečí multirezistentních bakterií patřících do 
normální mikroflóry je nutné spatřovat ve dvou aspektech:
 • jako zdroj genů rezistence pro další bakterie,
 • jako potencionální etiologická agens, jejichž vysoká odolnost vůči antibiotické léčbě může způsobit  
  selhání iniciální antibiotické léčby a tím podmínit vyšší morbiditu a mortalitu.

Klinický význam MDR bakterií je velmi vysoký, především u pacientů v intenzivní péči se závažnými 
bakteriálními infekcemi. Lze předpokládat, že jejich zdroj je většinově endogenní, tedy vlastní mikroflóra 
pacientů. Je však otázkou, jaký je původ těchto MDR bakterií tvořících součást sekundární bakteriální 
mikroflóry.

Podpořeno grantem IGA_LF_2018_019
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ANTIBIOTIC		STEWARDSHIP		V		NEMOCNICÍCH
Žemličková	Helena
vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika, Státní zdravotní ústav, Praha
přednostka Ústavu klinické mikrobiologie, LF UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice, Hradec Králové
__________________________________________________________________________________

Antimicrobial/antibiotic stewardship (ABS) je soubor opatření, jehož účelem je pomocí vhodných 
nástrojů a aktivit dosáhnout optimálního používání antibiotik s co nejlepším léčebným efektem  
a zároveň zabezpečit, aby byla účinnost antibiotik dlouhodobě zachována. ABS se opírá o čtyři zásady 
formulované jako tvz. 4D – Drug, Dose, Duration, Deescalation. Dodržování těchto zásad by mělo 
omezovat empirické podávání antibiotik, podporovat především cílenou léčbu infekcí, optimalizovat 
dávkování a délku podávání antibiotik. Praktickými nástroji ABS jsou například pozitivní list antibiotik 
a jejich kategorizace, konzultační a konziliární činnost, doporučené postupy pro léčbu a profylaxi 
infekcí zohledňující prevalenci rezistence na lokální úrovni, sledování spotřeby antibiotik, kontinuální 
vzdělávání ošetřujícího personálu. Mezi opatření, která mají praktický dopad na užívání antibiotik, patří 
např.: dokumentace důvodů pro indikaci antibiotika, délka terapie a dávkování, revize léčby pro 48-72h, 
deeskalace či ukončení terapie na základě mikrobiologických a laboratorních výsledků (prokalcitonin 
řízená terapie), změna iv podání na perorální aplikaci. 

Cílem ABS programu je zabezpečení správné antibiotické terapie pro konkrétního pacienta a prevence 
nadužívání a nesprávného užívání antibiotik. Kvalita a funkčnost naplňování ABS strategie je měřitelná 
pomocí strukturálních a procesních indikátorů. Výsledkem účinného a správně prováděného ABS 
programu je snížení morbidity a mortality pacientů a pokles výskytu bakteriálních rezistentních 
patogenů v nemocnici.
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DEESKALACE		ANTIBIOTICKÉ		LÉČBY		NA		JIP
Adámková	Václava
Klinická mikrobiologie a ATB centrum Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha;  
Ústav lékařské mikrobiologie LF Univerzity Palackého, Olomouc
__________________________________________________________________________________

Nárůst bakteriální rezistence a šíření multirezistentních kmenů je jedním z velkých problémů současné 
medicíny a zároveň největší výzvou Jednou z nezanedbatelných příčin tohoto stavu je nadměrná 
spotřeba antibiotik Infekční onemocnění tvoří více než třetinu příjmu ve většině zdravotnických zařízení, 
septický šok je komplikací až u 10 % pacientů v intenzivní péči. Včasná a adekvátní antibiotická léčba 
jednoznačně zvyšuje šanci na přežití a je všeobecně akceptována, a proto jsou v rámci iniciální léčby 
volena antibiotika se širokým spektrem účinku, popřípadě jejich kombinace. Principy léčby těchto stavů 
jsou založeny na včasné aplikaci širokospektrých antibiotik s následnou úpravou dle mikrobiologických 
výsledků, která by měla být provedena co nejdříve. 

Deeskalace antibiotické terapie je proklamovaná jako jedna ze strategií racionálního používání 
širokospektrých antibiotik v empirické terapii a minimalizace expozice mikrobioty těmto látkám. Avšak 
potenciální nevýhodou tohoto přístupu je selekce multirezistentních mikroorganismů.

Deeskalace je hojně doporučována v managementu antiinfekční terapie především u pacientů na 
jednotkách intenzivní péče.

Avšak dle analýzy Cochrane databáze zde v současnosti nejsou dostatečné důkazy pro tvrzení, že je 
deeskalace účinná a bezpečná pro dospělé pacienty, především se sepsí či septickým šokem. Je-li  
u pacienta zahájená empirická iniciální léčba vhodně zvolen a infekce je mikrobiologicky dokumentována 
(pozitivní hemokultury, pozitivní kultivační nálezy z klinicky validního materiálu), pak jsou tyto 
skutečnosti hodnoceny jako faktory podporující deeskalaci.

Čtyři studie porovnávaly délku trvání antibiotické léčby mezi skupinou s deeskalací a bez. Ani jedna 
z nich neprokázala zkrácení délky trvání léčby, dokonce jedna studie prezentovala prodloužení trvání 
léčby.

Závěr
Metaanalýza dostupných studií prokázala značné nedostatky především v hodnocení efektu deeskalace 
na délku trvání antibiotické terapie, riziko selekce multirezistentních bakteriálních kmenů a nákladovou 
efektivitu deeskalační strategie. V kohortových studiích, kterých je většina, byla popsána pozitivní 
korelace deeskalace se zlepšením klinického stavu pacienta, toto však nebylo verifikováno žádnou 
randomizovanou kontrolovanou studií, a proto by tento výsledek neměl být prezentován jako kauzální. 

Aby byl skutečný efekt deeskalace na bakteriální rezistenci, mortalitu, délku trvání léčby, nosičství 
multirezistentních organismů prokázán, musela by se provést rozsáhlá randomizovaná kontrolovaná 
dvojitě zaslepená studie. Jinak je proklamovaný efekt deeskalace antibiotické léčby stále sporný...
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ROLE		STANDARDNĚ		VYŠETŘOVANÝCH		MARKERŮ	
A		ATB		STEWARDSHIP
Lahoda	Brodská	Helena
ÚLBLD VFN a 1. LF UK v Praze
__________________________________________________________________________________

Časná diagnostika zánětu, a to jak infekčního, tak neinfekčního, systémového, ale i lokálního, je zásadní 
pro rychlé zahájení adekvátní terapie. Zejména včasná a cílená antibiotická (ATB) terapie by měla  
u systémových bakteriálních infekcí zlepšovat outcome pacienta. 

Vedle klinických parametrů, které jsou na prvním místě, mají v diagnostice nezastupitelnou roli též 
laboratorní markery zánětu. Často právě pomocí nich můžeme rozlišit nejen etiologii, ale i rozsah 
zánětlivé odpovědi. Laboratorní markery mají diagnostickou, ale též prognostickou účinnost a pou-
žíváme je k monitoraci průběhu onemocnění. Tyto popsané charakteristiky laboratorních markerů, jako 
je např. C-reaktivní protein a Prokalcitonin, jsou využívány v řízení ATB terapie (ATB guide). 

Stanovení, monitorace a hodnocení dynamiky těchto markerů by nám měly pomoci v rozhodování, 
zda ATB terapii vůbec zahájit, zda je ATB terapie přiléhavá (dochází-li k očekávanému poklesu hladin 
sledovaných markerů) a v neposlední řadě, kdy antibiotickou terapii ukončit. 

V přednášce budou diskutovány laboratorní markery, které jsou nejvíce využívány pro ATB guide 
a uveden přehled klinických situací, kde je použití ATB guidu nejúčinější (očekávaný přínos: snížení 
mortality, zlepšení morbidity, snížení počtu ATB dnů, nižší výskyt rezistencí a nežádoucích účinků ATB, 
cost effectivity).
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ANTIBIOTIC		STEWARDSHIP		Z		POHLEDU		INFEKTOLOGA
Beneš	Jiří
Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha
__________________________________________________________________________________

Anglický termín antibiotic stewardship zatím nemá zavedený český ekvivalent. Slovo stewardship 
znamená řízení, správa, správcovství. Přívlastek antibiotický nevyžaduje překlad, ale zaslouží komentář: 
domnívám se, že by bylo vhodné ho rozšířit na antimikrobiální, protože tatáž problematika se týká  
i mykotických infekcí a bude stále aktuálnější také u nemocí parazitárního a virového původu. 

Antibiotic stewardship je systematické úsilí směrované k výchově a přesvědčování lékařů, aby dodržovali 
pravidla správné antibiotické preskripce. Cílem tohoto úsilí je zabránit nadužívání antibiotik, oddálit 
nástup rezistentních kmenů bakterií, zvýšit účinnost a bezpečnost léčby a v neposlední řadě i snížit 
náklady na léčbu. Hlavními propagátory tohoto programu jsou v USA infektologové a specialisté na 
nozokomiální nákazy, v Evropě kliničtí mikrobiologové. Následující text se zabývá výhradně situací  
v České republice.

Současné	řízení	antibiotické	preskripce	na	lokální	úrovni
Lokální antibiotickou preskripci v nemocnicích řídí antibiotická střediska, která byla zřizována při 
mikrobiologických pracovištích, méně často i při infekčních odděleních (Ústí n. Labem, Liberec, Mělník, 
Nové Město n. Moravě, Opava, Uherské Hradiště).

Hlavní náplň práce antibiotických středisek spočívá v interpretaci mikrobiologických výsledků, povolo-
vání výdeje tzv. vázaných antibiotik, konzultacích ohledně antibiotické léčby a vytváření lokálních 
pravidel pro antibiotickou léčbu a profylaxi. Antibiotická střediska při výkonu své práce úzce spolupracují 
s místními lékovými komisemi a s nemocničními epidemiology, kteří se zabývají problematikou 
nozokomiálních nákaz. Mikrobiologická pracoviště kromě toho vytvářejí přehledy lokální antibiotické 
citlivosti/rezistence nejvýznamnějších patogenů a odesílají vybrané kmeny bakterií do centrálních 
laboratoří (SZÚ).

Uvedené činnosti jsou nepochybně velmi cenné. Pomáhají zlepšit úroveň lokální antibiotické 
preskripce, čili zkvalitnit léčbu pacientů a současně oddalovat nástup rezistentních kmenů. O významu 
antibiotických středisek se můžeme nejlépe přesvědčit porovnáním úrovně rezistence v českých zemích 
a v sousedním Slovensku, kde je preskripce řízena jiným způsobem. Přesto však činnost antibiotických 
středisek obsahuje určité nedostatky: 
 a) Některá antibiotická střediska působí jen pasivně, reagují teprve na podněty ze strany ošetřujících  
  lékařů (ať už jde o konzultaci nebo žádost o povolení vázaného přípravku). 
 b) Povolování vázaných přípravků často bývá jednorázovým rozhodnutím, které pak už nepodléhá  
  žádné zpětné kontrole.
 c) Konzultace antibiotické léčby se zpravidla provádí jen formou telefonického rozhovoru, takže  
  konzultující pracovník antibiotického střediska pacienta nevidí a může si o něm vytvořit falešnou  
  představu. Toto riziko se ještě zvětšuje, jestliže konzultant nemá možnost (nebo čas) posoudit i jiné  
  než mikrobiologické výsledky, jestliže referujícího lékaře osobně nezná a není naladěný na jeho  
  způsob komunikace anebo jestliže není obeznámen s problematikou nemoci, kvůli níž je pacient  
  hospitalizován. 
 d) Antibiotická střediska mohou poměrně účinně regulovat preskripci antibiotik ve svých nemocnicích,  
  ale mnohem obtížněji ovlivňují léčbu externích zdravotnických zařízení, ať už jde o vzdálené  
  nemocnice nebo polikliniky či jednotlivé samostatná pracoviště. Někdy dochází i k absurdním  
  situacím, kdy externí pracoviště konzultuje antibiotickou léčbu s jedním antibiotickým střediskem,  
  ale materiály k mikrobiologickému vyšetření odesílá do jiné laboratoře. 

- 17 -



Antibiotic	stewardship
Pod tímto pojmem si představuji systém, který se od dosavadní činnosti antibiotických středisek bude 
lišit v následujících směrech: 
 • Pracovníci ATB střediska budou nejen schvalovat výdej vázaných antibiotik, ale budou také podle  
  údajů obsažených v nemocničním informačním systému (NIS) kontrolovat jejich účinnost za 48-92  
  hodin (pokles zánětlivých parametrů, zlepšení celkového klinického stavu).
 • Pracovníci ATB střediska budou schopni podle údajů obsažených v NIS (leukocytóza, vysoká  
  hodnota CRP, vyšetření prokalcitoninu, zvýšená hladina laktátu, odebrané hemokultury) vyhledávat  
  pacienty podezřelé ze závažné infekce a u nich kontrolovat jejich ATB léčbu. 
 • Pracovníci ATB střediska budou denně dostávat z lékárny informaci o výdeji antibiotik na jednotlivá  
  oddělení nemocnice. 
 • Pracovníci ATB střediska budou doporučovat změny ATB léčby u pacientů příslušného zdravotnic- 
  kého zařízení i bez žádosti o konzultaci ze strany ošetřujícího lékaře. Budou zároveň kontrolovat,  
  jestli jejich doporučení bylo akceptováno.

Aby mohl být antibiotický stewardship tohoto typu prováděn skutečně efektivně, je nutné, aby 
pracovníci ATB střediska
 • Měli podporu ředitelství nemocnice.
 • Měli plný přístup do NIS, do chorobopisů na všech klinických oddělení nemocnice.
 • Měli upravený program NIS, aby bylo možné jednoduše vyfiltrovat pacienty podezřelé ze závažné  
  infekce (viz výše).
 • Mohli vykonávat podle potřeby klinická konzilia u lůžka (jistě ne rutinně, ale v případě sporu nebo  
  zcela nejasné diagnózy).

Tento systém může zkvalitnit úroveň ATB preskripce, zlepšit léčebné výsledky a současně přispět  
k oddálení vývoje rezistence. Na druhou stranu je nutné zmínit i další souvislosti popsaného uspořádání. 
Domnívám se totiž, že vedení nemocnic nebude ochotné nechat externí pracovníky nahlížet do NIS  
a regulovat preskripci. Nebude to pravděpodobně možné ani z hlediska nově připravované legislativy 
zaměřené na ochranu osobních dat (GDPR). Externí pracovníci také zpravidla nebudou vykonávat 
konzilia. Z toho vyplývá, že antibiotický stewardship bude moci existovat jen v nemocnici, která má 
vlastní ATB středisko. 

Nemocnice bez vlastního ATB střediska by si mohly vypomoci zavedením nové odbornosti – 
„antibiotikáře“, který by byl kmenovým pracovníkem nemocnice (a tedy by mohl mít všechna potřebná 
přístupová práva) a přitom by úzce spolupracoval s pracovníky spádové mikrobiologické laboratoře. 
Tímto antibiotikářem by mohl být lékař různého primárního zaměření (např. infektolog, mikrobiolog, 
internista apod.), který by osvědčil své znalosti v této oblasti. Začlenění této nové odbornosti do struktury 
nemocnice by bylo podobné jako například začlenění klinického farmakologa nebo nutricionisty. 

Jsem přesvědčen, že zavedení antibiotického stewardshipu se každé nemocnici vyplatí, a to nejen ve 
smyslu brzkého zlepšení poskytované péče, ale i v dlouhodobém horizontu, kde hlavním přínosem 
bude zbrzdění nástupu rezistencí.
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ANTIBIOTIC		STEWARDSHIP		U		NOZOKOMIÁLNÍCH	
PNEUMONIÍ
Doubravská	Lenka
Uvízl R. 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Olomouc; Česká republika 
__________________________________________________________________________________

Nemocniční pneumonie (hospital-acquired pneumonia, HAP) patří mezi nejzávažnější infekce v inten-
zivní medicíně. Je druhou nejčastější nozokomiální infekcí a vedoucí příčinou úmrtí na nozokomiální 
infekce u kriticky nemocných. V některých případech vede k rozvoji sepse, septického šoku  
a multiorgánového selhání. Nemocniční a především ventilátorové pneumonie prodlužují hospitalizaci 
a zvyšují náklady na léčbu. 

Diagnostika nozokomiálních pneumonií je obtížná, neboť klinické známky pneumonie jsou velmi 
nespecifické. Možnosti rozlišení plicní afekce od dalších nozologických jednotek jsou omezené.  
V klinické praxi u lůžka se při diagnostice HAP nadále opíráme o klinické vyšetření ve spojení se zobrazovací 
metodou, nejčastěji rentgenovým snímkem. Stanovení diagnózy může urychlit správná identifikace 
rizikových faktorů. Někteří experti se přiklánějí k využití skórovacích systémů. I tak odhalíme těmito 
postupy HAP správně u přibližně 75% pacientů. Běžně užívané mikrobiologické metody poskytnou 
výsledek až s určitým časovým odstupem a ne vždy se jimi podaří etiologické agens prokázat. Častým  
a významným problémem je odlišit infekci od kolonizace pacienta.

V etiologii HAP se uplatňuje řada patogenů, spektrum etiologických agens se neustále mění, zvyšuje 
se četnost multirezistentních (MDR) bakteriálních patogenů. Významná část těchto infekcí je 
polymikrobiálních.

Dosud nejsme schopni ani důslednou prevencí HAP zcela eliminovat, i když implementací preventivních 
opatření se daří incidenci snižovat. 

I přes nedávné snahy o aktualizaci a harmonizaci klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu HAP 
existují stále významné mezery v optimalizaci stanovení diagnózy těchto infekcí s důrazem na klinická 
kritéria a konvenční mikrobiologické testy. V důsledku toho je výrazně ztíženo úsilí o usměrnění  
a optimalizaci předepisování antimikrobiálních látek a o podporu a rozšíření antibiotického steward-
shipu tak, aby se docílilo snížení výskytu nežádoucích účinků užívání širokospektrých antibiotik.
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ANTIFUNGÁLNÍ		STEWARDSHIP		(AFS)		U		INVAZIVNÍ	
KANDIDÓZY
Mallátová	Naďa
Pracoviště parazitologie a mykologie, Centrální laboratoře, Nemocnice Č. Budějovice, a.s.
__________________________________________________________________________________

Definice AFS je odvozena od definice antimikróbního stewardshipu definovaného zdravotnickými 
institucemi. Představuje intervenční koordinační program, který má vést ke zhodnocení (monitoring)  
a následně zlepšení (optimalizaci) užití (indikace, dávkování, délka terapie, způsob podání) antifungálních 
preparátů v dané instituci. 

Podstatou úspěšné aplikace takového program je multidisciplinární spolupráce mezi lékařem věnujícím 
se klinickým aspektům fungálních onemocnění a laboratorním pracovníkem specializujícím se na 
lékařskou mykologii. Tým by měl být doplněn klinickým farmakologem a infekcionistou či lékařem 
zabývajícím se problematikou nosokomiálních infekcí (nemocniční epidemiolog), a to většinou  
v závislosti na zvyklostech v daném státu či regionu. 

Racionální terapie by měla být založena na znalosti klinických projevů, predispozičních faktorů pacienta 
a výsledků laboratorní diagnostiky či radiodiagnostických metod. Vhodné diagnostické a terapeutické 
postupy invazivní kandidózy jsou shrnuty v doporučeném postupu evropských (ESCMID, ECIL)  
i amerických (IDSA) institucí, z nich vychází i doporučený postup našich odborných společností (SLM 
ČLS JEP, CELL). 

Invazivní kandidóza je považovaná za jednoznačně prokázanou jen v případě, že máme k dispozici 
mikroskopický, kultivační nebo histologický průkaz kandid z primárně sterilních lokalit vykazujících 
známky infektu. Pozitivní hemokultivace je zásadním nálezem, signalizuje prokázanou invazivní 
hematogenní infekci. Bohužel senzitivita vyšetření nepřesahuje 50 %. Kultivační nález kvasinek  
v materiálech z nesterilních lokalit je třeba hodnotit v souvislosti s klinickým nálezem. Často se 
jedná o pouhou kolonizaci, zvláště v lokalitách, kde jsou kvasinky součástí běžné flóry. Identifikace 
jednotlivých druhů kandid je významná z hlediska eventuálního výběru vhodného antimykotika. Díky 
novým technologiím (MALDI-TOF) byla výrazně zkrácena doba potřebná k určení jednotlivých druhů.  
Z izolovaného agens je možné stanovit in vitro citlivost kandid ke všem systémovým antimykotikům. 
Je však třeba mít na paměti, že standardizovaný postup je určen pouze pro druhy rodu Candida  
a Cryptococcus a interpretační kritéria jsou dána jen pro vybrané druhy těchto rodů. Používáme-li 
komerční soupravy k testování in vitro citlivosti, je třeba vždy dodržet doporučený postup a interpretační 
kritéria daná výrobcem.

Z nekultivačních metod je možné při diagnostice invazivní kandidózy vyšetřit beta D glukan v séru, 
kandidový antigen mannan a protilátku proti němu (antimannan) a antikandidové protilátky. 
Molekulární metody jsou přínosné zvláště při detekci kandid z bioptických vzorků. Senzitivita  
a specificita nekultivačních metod se pohybuje v širokém rozmezí, v závislosti na typu studie, zvýšit ji 
může kombinace metod. Výhodou je relativně vysoká negativní prediktivní hodnota těchto metod. 

Významná je správná indikace vyšetření a interpretace nálezu v závislosti na klinických projevech, ta 
by měla vždy být v rukou odborníků na danou problematiku. Při hodnocení nálezu je možné využít  
i výsledky nespecifických laboratorních či klinických vyšetření (např. zánětlivé markery, Candida skóre, 
kolonizační index...). 

Zajímavou a jistě přínosnou novinkou na našem trhu je tzv. T2MR metoda, jež využívá molekulární 
detekci a magnetickou rezonanci k identifikaci specifických molekul v cílovém vzorku. Metoda detekuje 
základních 5 druhů kandid v séru do 3-5 hodin po započetí analýzy.
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Základem úspěšného managementu invazivní kandidózy je včasné zahájení léčby adekvátně zvolenými 
antimykotiky. Léčba by měla být zahájena max. do 24 hodin po zjištění pozitivního hemokultivačního 
nálezu. Lékem volby u invazivní kandidózy jsou dnes bez ohledu na druh kandidy, která onemocnění 
vyvolala, echinokandiny. Doba léčby je minimálně 14 dní od poslední pozitivní hemokultury, u orgánové 
kandidózy se léčba protahuje na týdny i měsíce v závislosti na postiženém orgánu. U stabilizovaných 
pacientů s nezávažným průběhem onemocnění je možné přejít na flukonazol nebo jiný azol v případě, 
že onemocnění bylo vyvoláno druhem kandidy citlivým k těmto preparátům a pacient nedostával azoly 
v profylaxi. Výjimku tvoří kandidózy CNS a oka, kde jsou vzhledem k farmakokinetickým parametrům 
echinokandinů upřednostněny lipidové deriváty amfotericinu B či vorikonazol. 

Doporučené postupy zahrnují i indikace pro empirickou a preemptivní léčbu u vybraných skupin 
pacientů. Tady je s výhodou znalost epidemiologické situace dané instituce. Je třeba mít na paměti, že 
C. krusei je primárně rezistentní k flukonazolu, C. glabrata je často sekundárně rezistentní k flukonazolu 
i dalším azolům a v poslední době se objevují i informace o její rezistenci k echinokandinům, zvláště 
po opakovaném podání léku. Druhy jako C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis jsou většinou dobře 
citlivé ke všem antimykotikům. Problémem mohou být některé vzácně se vyskytující druhy kandid 
(např. C. inconspicua, C. haemulonii, C. guilliermondii, C. rugosa...), které nejsou většinou citlivé  
k flukonazolu a non - Candida druhy (např. rod Trichosporon, Saccharomyces...), které jsou navíc 
necitlivé i k echinokandinům (multirezistentní druhy – MDR). 

V literatuře je aktuálně zmiňovaná Candida auris jako MDR druh kandidy. Prvně byla zaznamenána  
v roce 2009 v Japonsku, nyní je referována z Asie, Ameriky i Evropy jako původce kandidémií s vysokou 
mortalitou, zvláště na JIP. Běžnými mikrobiologickými postupy je obtížně identifikovatelná. Jednoznačně 
je možné C. auris určit pomocí molekulárně genetických metod, ve své databázi ji má i MALDI-TOF  
f. Bruker. Klasické auxonogramy (Auxacolor, ID 32 C) jí identifikují chybně jako Saccharomyces nebo  
C. sake, Vitek jako C. lusitaniae. C. auris je pravděpodobně primárně rezistentní k flukonazolu a vysoké 
procento izolátů není citlivé ani k dalším azolům. CDC doporučuje v případě výskytu C. auris na oddělení 
striktní izolaci pacienta a desinfekční postupy jako při výskytu C. difficile. Lékem volby infekcí vyvolaných 
C. auris jsou jednoznačně echinokandiny, ve druhé linii lipidové deriváty amfotericinu B, azoly vhodné 
nejsou. V České republice nebylo doposud o výskytu C. auris referováno.

Monitoring užití antimykotik není zatím běžně zavedenou praxí, přesto větší mykologická pracoviště 
poskytující terapeutické konzultace většinou vedou evidenci užitých antimykotik. Systémová 
antimykotika podávaná i.v. a vybraná p. o. antimykotika bývají součástí pozitivního listu.
Součástí sdělení je přehled literárních zkušenosti s aplikací antifungálního stewardshipu.

Vybrané	doporučené	postupy
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POUŽÍVÁNÍ		ANTIMYKOTIK		V		IKEM
Skružná	Markéta
Oddělení klinické mikrobiologie, Pracoviště laboratorních metod, IKEM Praha 
__________________________________________________________________________________

V IKEM je poměrně vysoká incidence kandidových hematogenních infekcí, za posledních pět let 
představuje 1,14 případů na 1000 hospitalizovaných pacientů. 

Tento fakt je dán širokým spektrem pacientů ať už z pohledu regionálního či diagnostického. 

Pacienti, kteří jsou v IKEM hospitalizováni, přicházejí s celou řadou diagnóz, bývají polymorbidní, 
přeléčení mnohdy celou škálou antibiotik. Jde o pacienty po rozsáhlých gastrointestinálních zákrocích, 
často s totální parenterální nutricí, také o pacienty s bohatou kardiovaskulární problematikou, srdečními 
podporami, pacienty hemodialyzované, diabetiky a samozřejmě pacienty indikované k transplantaci 
solidních orgánů. 

Neexistují jednotná doporučení týkající se diagnostiky, léčby a terapie mykotických infekcí u příjemců 
solidních orgánů (SOT). Nejčastěji se podílí na invazivních mykotických infekcích u příjemců SOT kmeny 
Candida spp. Incidence invazivní kandidózy představuje u těchto pacientů 2-4 %. Méně často se uplatňují 
mykotické infekce vyvolané Aspergillus spp. nebo Cryptococcus spp. Infekce ostatními mikromycetami 
se řadí spíše mezi raritní. 

Antimykotická profylaxe u příjemců solidních orgánů se užívá paušálně u příjemců pankreatu, 
kombinované transplantace ledviny a pankreatu, transplantací dělohy a multiviscerálních transplantací. 
Pacienti indikovaní k transplantaci jater dostávají profylaxi dle míry rizika, kdy se zohledňují tzv. 
majoritní a minoritní faktory. Majoritní rizikové faktory zahrnují tyto ukazatele: retransplantaci, 
fulminantní hepatální selhání, MELD skóre vyšší než 30 a renální selhání vyžadující použití eliminační 
metody. Minoritní rizikové faktory zahrnují následující: MELD skóre 20-30, splitovaný štěp, žijícího 
dárce, hepatikojejunoanastomózu, podání více než 40 jednotek krevních derivátů v průběhu operace, 
renální selhání nevyžadující eliminační metodu nahrazující funkci ledvin (CrCl < 50 ml/min), kolonizaci 
kvasinkami rodu Candida ve ≥ 3 různých lokalitách před transplantací, reoperaci (re-laparotomii)  
v následujících 5 dnech po transplantaci. Je-li splněn alespoň jeden majoritní rizikový faktor, přistupuje 
se k profylaxi, která je určena i na kmeny Aspergillus spp., při splnění dvou či více minoritních kritérií se 
přistupuje k profylaxi, která je zaměřena pouze na Candida spp. V prvním případě se volí amfotericin B 
lipidový komplex, event. mikafungin. Ve druhém případě se volí flukonazol, event. amfotericin B lipidový 
komplex nebo mikafungin. Trvání antimykotické profylaxe není obecně plně stanoveno, zpravidla se 
podává do doby úpravy rizikových faktorů, standardně doba podávání nepřekračuje 21 dnů. 

Pacienti indikovaní k transplantaci pankreatu, event. pankreatu a ledviny dostávají standardní profylaxi, 
která spočívá v podávání flukonazolu, který se dává po dobu 7 dnů. 

Flukonazol se také užívá v případě transplantace dělohy, podávání se protahuje na dobu 3 měsíců. 

V případě multiviscerálních transplantací/transplantací tenkého střeva se podává selektivní orální 
a selektivní digestivní dekontaminace, a to po dobu 7 dnů. Součástí je také celková antimykotická 
profylaxe lipidovým derivátem amfotericinu B, která se podává po dobu přibližně 3 měsíců.

Co se týká terapie mykotických infekcí, konkrétně hematogenních kandidových infekcí, volíme v první 
fázi echinokandiny, u pacientů klinicky stabilních, s negativitou hemokultur a citlivým kmenem kandidy 
deeskalujeme po 5–7 dnech na flukonazol. Celková doba léčby činí 14 dnů od poslední pozitivní 
hemokultivace. 
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V rámci dennodenních vizit na JIP/ARO se daří snižovat spotřebu flukonazolu, došlo ke zlepšení přístupu 
klinických lékařů k podávání flukonazolu, obvyklé nálezy kandid ve sputu či moči jsou konzultovány  
a k terapii se přistupuje zcela výjimečně. 

V naprosté většině jsou v IKEM hospitalizováni pacienti na imunosupresivní terapii. Je nutné zdůraznit 
existenci interakcí mezi azolovými antimykotiky a imunosupresivy, jako jsou cyklosporin, takrolimus, 
everolimus a sirolimus. Jde o kompetici mezi azoly a jmenovanými imunosupresivy o biotransformační 
enzymatický systém CYP 450. Nejmenší interakční potenciál se týká flukonazolu, vyšší je u itrakonazolu 
nebo vorikonazolu. Při současném podávání azolů a imunosupresivních léků tedy dochází ke zvýšení 
hladiny imunosupresiv. Hladiny imunosupresiv se monitorují a jsou případně redukovány. 

Problematické může být dávkování antimykotik u obézních pacientů. Dávkování v literatuře je mnohdy 
rozdílné. Co se týká flukonazolu, u pacientů s BMI pod 30 kg/m2 podáváme obvykle úvodní dávku  
800 mg, dále minimálně 400 mg á 24 hodin. Dvojnásobné dávky se pak uplatňují u pacientů s BMI 
vyšším než 30 kg/m2.

U vorikonazolu v případě pacientů s BMI vyšším nebo rovno 35 kg/m2 volíme dávkování dle ideální 
tělesné hmotnosti, v případě pacientů v kritickém stavu dle adjustované tělesné hmotnosti. 

U pacientů s hmotností vyšší než 66 kg a mikafunginu volíme dávkování dle vzorce, kdy se k hmotnosti 
přičte index 42 a výsledkem je dávka léku v miligramech. 

V případě anidulafunginu a pacientů vážících více než 100 kg aplikujeme loading dose 250 mg, dále  
125 mg každých 24 hodin. 

Závěrem lze zhodnotit, že v IKEM došlo v posledních pěti letech k nárůstu kandid non-albicans, toto však 
nekoreluje se zvýšeným podáváním flukonazolu. Pacienti překládaní na naše pracoviště jsou často těmito 
druhy kandid kolonizováni. V terapii se řídíme příslušnými guidelines, v rámci profylaktického použití jsou 
pravidelně aktualizovány transplantační protokoly. V posledních třech letech došlo k nárůstu spotřeby 
echinokandinů, což souvisí s jejich použitím jako léků první volby u invazivních kandidových infekcí. 
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SOUČASNÉ		POSTAVENÍ		1,3-BETA-D-GLUKANU	
V		DIAGNOSTICE		INVAZIVNÍCH		HOUBOVÝCH		INFEKCÍ
Kocmanová	Iva
Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno 
__________________________________________________________________________________

Racionální využívání diagnostických nástrojů se jistě dá považovat za součást „dobrého řízení“ procesů 
v medicíně. Zejména v případě, kdy samo vyšetření není levné a navíc nesprávná interpretace jeho 
výsledků může dlouhodobě ovlivnit výběr terapie. 

Záludnosti stanovení diagnózy invazivní houbové infekce (IFD) jsou obecně známé. Krom výsledků 
mikrobiologických vyšetření, které jsou v případě kultivace nebo mikroskopie zatíženy nízkou 
senzitivitou a v případě nekultivačních metod (imunologie a PCR) zase nízkou pozitivní prediktivní 
hodnotou (falešnými pozitivitami), vstupují na straně pacienta do hry rizikové faktory a samozřejmě 
poměrně nespecifické klinické příznaky.

1,3-beta-D-glukan (BG) je panfungální antigen, při jehož detekci se využívá amébocytů ostrorepa (tzv.
limulus test). Existuje několik komerčně dostupných testů, nicméně v ČR je snad výhradně používán 
Fungitell® (Associates of Cape Cod; USA) s cenou jednoho vyšetření kolem 1000 Kč.

V případě invazivní kandidémie či kandidózy (IC), kde se senzitivita kultivace pohybuje kolem 50% 
(pro krev i pro jiný sterilní materiál odebraný u diseminovaných forem), se navzdory již zmiňovanému 
problému s falešnými pozitivitami jedná o jeden z mála použitelných, rychlých, nekultivačních testů. 
Při interpretaci výsledků BG je ale samozřejmě nutné přihlížet mimo jiné k tomu, že nedokáže odlišit 
kvasinky od ostatních mykotických původců infekcí. Současné postavení dalších testů, jako je manan, či 
protilátky proti němu, je spíše nejednoznačné a obecně není jejich používání u IC doporučeno. 

Při podezření pro invazivní aspergilózu je mnohem významnější stanovit galaktomanan (GM), nicméně 
vzhledem k tomu, že dynamika BG je jiná, může i tento marker ve vybraných případech sehrát pozitivní 
roli. Naopak u invazivní kryptokokózy se na BG nelze spolehnout a v tomto případě je nezpochybnitelný 
význam stanovení pozitivity glukuronoxylomananu (GXM).

Rozhodně nejlepší výsledky vykazuje BG pro pneumocystovou pneumonii (PCP). Jeho vysoké 
hodnoty (přes 1000 pg/ml) ve spojení se zobrazovacími metodami a klinickým stavem svědčí s velkou 
pravděpodobností pro PCP. Výhodou je, že v případě těžkých klinických stavů nemusí pacient nutně 
podstoupit bronchoalveolární laváž, protože vyšetření je spolehlivé i ze séra.

Panfungální antigen může být samozřejmě nápomocen u velmi raritních mykóz, jako je geotrichóza, 
fuzarióza, či další, u nichž je spektrum ostatních použitelných testů ještě užší.

Při interpretaci výsledků je nutné vzít v potaz, že výtěžnost stanovení hladin BG je jiná pro každou 
skupinu pacientů – pochopitelně nejspolehlivěji se dá interpretovat u nemocných s vysokou či střední 
pravděpodobností vzniku IFD. Naopak pro skrínink se nehodí. Nicméně je dobré si uvědomit, že data 
o senzitivitě či specificitě pro konkrétní skupinu pacientů nejsou zcela zásadní, protože pozitivita BG 
vyjadřuje spíše jakousi „míru pravděpodobnosti“ IFD a ve většině případů na ní (nebo pouze na ní) 
nelze stavět diagnózu.

Naopak vzhledem k vysoké negativní prediktivní hodnotě testu je výhodou, že negativní výsledek může 
pozdržet, či vyloučit nasazení zbytečné antimykotické terapie. 

Jinými slovy, klinik ve spolupráci s mikrobiologem musí vědět, co od vyšetření glukanu požaduje a jak 
bude na výsledek případně reagovat.
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VYUŽITÍ		SYSTÉMU		BD		PHOENIX		M50		V		KLINICKÉ	
MIKROBIOLOGII
Kolář	Milan
Vágnerová I., Lovečková Y. 
Ústav mikrobiologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc 
__________________________________________________________________________________

Velmi významným předpokladem úspěšné antibiotické léčby bakteriálních infekcí je včasná a správná 
identifikace bakteriálního původce a jeho citlivosti či rezistence k antibakteriálním přípravkům.

Moderní diagnostické postupy, především MALDI-TOF, v klinické mikrobiologii přinášejí zkrácení doby 
nutné k identifikaci bakteriálního původce. Již tato skutečnost je důležitým přínosem, protože je 
možné, a v podstatě nutné, zohlednit v antibiotické léčbě primární rezistenci, která je u jednotlivých 
bakteriálních species předem definována.

Další možnost v urychlení mikrobiologických vyšetřovacích postupů představují nové systémy ke 
stanovení citlivosti/rezistence bakterií k antibiotikům, jako jsou „Accelerate PhenoTest“ a „BD Phoenix 
M50“. Cílem prezentace není technický popis těchto přístrojů, ale zamyšlení nad jejich aplikací v rutinní 
klinické mikrobiologii. Uvedené přístroje poskytují „kontinuální“ výsledky a tyto mohou být využívány 
u konkrétních pacientů. Problém však představují časové parametry, protože v řadě případů jsou 
výsledky k dispozici až mimo standardní pracovní dobu mikrobiologického pracoviště. Současně je 
nutné připomenout další potíže:
•  nedostatek klinických mikrobiologů s erudicí v antibiotické léčbě (otázka zajištění případných služeb),
•  není vyřešena event. změna pracovní doby k zajištění plné aplikace všech možností nových přístrojů,
•  není vyřešena ekonomická otázka v návaznosti na materiálové i personální náklady.

Je však vhodné zdůraznit, že ekonomika mikrobiologických pracovišť se neodvíjí od ceny jednotlivých 
vyšetření nebo technického vybavení, ale především od stanovení správné diagnózy, adekvátního 
terapeutického postupu a celkové doby léčby pacienta.

Cílem sdělení je vyvolat diskuzi k otázce optimálního využití moderních diagnostických postupů v mikro-
biologii, včetně přístroje „BD Phoenix M50“.

Podpořeno grantem IGA_LF_2018_019
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ACCELARATE		PHENO:		
SYSTÉM		URYCHLUJÍCÍ		STANOVENÍ	MIC
Nyč	Otakar
Kabelíková P., Bébrová E., Dřevínek P. 
Ústav lékařské mikrobiologie FN Motol, Praha 
__________________________________________________________________________________

Infekce krevního řečiště jsou celosvětově významnou příčinou morbidity a mortality. Identifikace (ID)  
a určení citlivosti k antiinfektivům (AST) původců sepse je stěžejním úkolem mikrobiologické diagnostiky, 
kdy laboratorní nález, jeho interpretace a z ní vycházející volba antibiotik zásadní měrou ovlivňují 
prognózu konkrétního pacienta. Narůstající počet rezistentních mikroorganismů zejména ve spektru 
gram negativních bakterií přináší omezení ve výběru účinných antibiotik a zvyšuje rizika neadekvátní 
iniciální volby antiinfektiv. Rychlost dostupnosti spolehlivé identifikace a určení antibiogramu tak hraje 
zásadní úlohu pro včasnou cílenou antibiotickou léčbu a případnou deeskalaci. 

Klasické postupy vycházející z kultivace pozitivních vzorků inkubovaných v hemokultivačních systémech 
vykazují vysokou spolehlivost, jejich známou nevýhodou je ale časová prodleva. Ta zahrnuje úsek mezi 
signalizací pozitivity konkrétního vzorku, rodovou případně druhovou identifikací původce a stanovením 
AST. Je proto obecnou snahou nalézt inovativní metody jak celý proces získání validních výsledků zkrátit. 

Pokud se týká ID, významné urychlení přináší na pracovištích vybavených MALDI – TOF zrychlená 
identifikace z obohacené bakteriální frakce pozitivní hemokultury.

Jedním z moderních perspektivních systemů, které zkracují zmiňovaný diagnostický proces je Accelerate 
Pheno (Accelerate Diagnostics, USA). Jedná se o automatizovaný systém poskytující možnost rychlé 
ID definovaného spektra nejčastějších bakteriálních a mykotických původců sepse přímo z pozitivních 
hemokultur s následným určením hodnoty minimální inhibiční koncentrace ( MIC) pro bakteriální 
patogeny. Principem ID je kombinace elektrofiltrace a fluorescenční hybridizace in situ (FISH). Stanovení 
AST vychází z automatizované mikroskopie analyzující bakteriální růst a následné extrapolace hodnot 
MIC. Výsledky ID jsou známy cca za 90 minut, AST přibližně za 7 hodin od vložení vzorku krve do přístroje. 

Rutinní využití systému klade určité organizační nároky a vyžaduje modifikaci vyšetřovacího algoritmu. 
S ohledem na kapacitu přístroje, kdy jeden modul umožňuje analýzu jen jednoho vzorku, je třeba při 
pozitivitě více vzorků od různých pacientů určit, který má být upřednostněn pro daný způsob vyšetření. 
V tomto směru je třeba kromě jiného vycházet z diagnózy, morfologie v mikroskopickém obraze 
případně i předběžné ID pomocí MALDI – TOF. 

Rutinní srovnávací metoda zpracování pozitivních hemokultur na pracovišti Ústavu lékařské mikro-
biologie v Motole zahrnuje mikroskopii, vyočkování na kultivační půdy, identifikaci z obohacené 
bakteriální frakce hemokultur pomocí MALDI-TOF a následné stanovení antibiogramu diskově difusním 
testem, případně určení MIC mikrodiluční metodou.

Dosavadní zkušenosti se systémem Accelerate Pheno ukazují na poměrně vysokou spolehlivost 
získaných výsledků ve zkráceném režimu. Jako zásadní přínos vnímáme v našich podmínkách výrazné 
urychlení získaní výsledků AST, které se stávají dostupné okamžitě po ukončení analýzy vygenerováním 
automatického emailu. Ve srovnání s původním vyšetřovacím aloritmem může časový rozdíl činit 
odhadem 10 až 38 hodin. Pokud má tato informace přinést skutečný užitek pro adekvátní antibiotickou 
léčbu je potřebná odpovídajcí komunikace v čase mezi mikrobiologem, kvalifikovaným kozultantem  
a klinikem i mimo běžnou pracovní dobu mikrobiologického pracoviště (pokud neposkytuje 24 hodinový 
servis).
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Určitým limitem zůstává omezené spektrum mikroorganismů, které lze systémem Accelerate Pheno 
identifikovat a podle lokálních nároků a zvyklostí i výběr testovaných antibiotik.
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AKTUALITY		V		PROBLEMATICE		SEPSE
Beneš	Jiří	1)

Krejčí E.2)

1) Klinika infekčních nemocí 3. lékařská fakulta UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha 
2) ATB středisko Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě
__________________________________________________________________________________

Tato prezentace má účastníkům setkání na Soláni přiblížit obsah dvou velice zajímavých a inspirativních 
přednášek, které zazněly na jubilejním 20. kongresu věnovanému problematice sepse – Colours 
of sepsis, Ostrava, 29. 1. - 2. 2. 2018. První z nich je přednáška prof. Mervyna Singera, propagátora  
a prvního autora aktuální definice sepse, nazvaná „Myths and misconceptions in the manegement of 
sepsis“. Druhou je slavnostní úvodní přednáška prof. Martina Matějoviče, na téma „Třinácté komnaty 
sepse“. Obě tato sdělení je možné si poslechnout v originále na webových stránkách www.akutne.cz.

Prof. Singer se nejprve věnoval problematice doporučených postupů a medicíny založené na důkazech 
(EBM, evidence-based medicine). Zdůraznil, že kontrolovanými studiemi je možné obsáhnout jen malý 
výsek lékařské praxe, medicína tedy stále zůstává v postavení nejen vědy, ale také umění. Doporučené 
postupy jsou vhodné jako vodítko pro standardní situace, avšak mnoho případů nemocí probíhá 
nestandardně, a terapii je pak nutné individualizovat. Rigidní protokol doporučených postupů může být 
za těchto okolností nevýhodný. Bohužel, při současné byrokratizaci medicíny se stává, že doporučené 
postupy ztrácejí charakter pouhé rady a stávají se požadavkem, který je nutno splnit, jinak hrozí sankce. 
Tento přístup podporují vedoucí představitelé lékařských oborů, ale také zdravotnické instituce, od 
odborných společností až po ministerstvo, a rovněž k němu přispívá stále větší zapojení právníků do 
hodnocení lékařské praxe. Je však potřeba si uvědomit, že tato standardizace medicíny sice zlepší 
kvalitu špatných provozů, ale současně snižuje úroveň nadprůměrných pracovišť a současně brání 
zavádění nových postupů. Snaha o co nejlepší ochranu nemocného a jeho práv tedy v důsledku může 
vyznít kontraproduktivně.

Jednoznačně stanovené konkrétní cíle, které jsou tak často využívány v intenzivní péči, mohou být 
pro některé pacienty zbytečné nebo dokonce škodlivé. Například požadavek na udržení středního 
arteriálního tlaku (MAP, mean arterial pressure) při septickém šoku nad 65 mm Hg může být pro 
hypertoniky nedostatečný a pro hypotoniky naopak příliš zatěžující. - Jiným takovým terapeutickým 
cílem je požadavek na podání účinných antibiotik do 1 hodiny po rozvoji septického šoku. Tento 
požadavek byl prosazován na základě několika studií provedených na počátku století, podle jejichž 
výsledků každá hodina odkladu podání antibiotika signifikantně zvyšovala smrtnost sepse. Pozdější 
studie však tuto striktní souvislost nepotvrdily. Vyplývá z toho, že s podáním antibiotické léčby při sepsi 
a septickém šoku sice není radno otálet, ale na druhé straně není správné snažit se splnit časový limit 
za cenu zbrklých rozhodnutí.

Pozornosti zasluhuje i mortalita sepse. Vzhledem k současným možnostem intenzivní terapie by bylo 
možné očekávat snížení morbidity i mortality septických onemocnění, ve skutečnosti se však vykazovaný 
počet sepsí i úmrtí na sepsi stále zvyšuje. Zpráva, že ve Velké Británii umírá na sepsi každý rok 44 000 
lidí, čili že na sepsi zde někdo zemře průměrně každé 3-4 vteřiny, vypadá na první pohled hrozivě. Ale 
při bližším rozboru vychází najevo, že na sepsi umírají v naprosté většině staří a polymorbidní jedinci,  
u nichž základní příčina smrti spočívá v primárně špatné celkové kondici. O některých z těchto pacientů 
lze říci, že umírají spíše se sepsí než na sepsi. Avšak systém proplácení vynaložené péče je nastaven tak, 
že je výhodné sepsi vykazovat jako příčinu smrti. Na tomto příkladu je dobře vidět, jak snadno mohou 
být správné statistické údaje zdrojem nesprávných závěrů. 
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Prof. Matějovič nejprve podal výklad postupných změn v chápání sepse od starověku po současnost  
a pak se soustředil na kritické zhodnocení posledního období, čili událostí po roce 2000. Velké publicity 
a podpory se dočkala mezinárodní iniciativa odborníků, kteří v roce 2004 publikovali první verzi 
tzv. Surviving Sepsis Campaign, která stanovila obecné zásady léčby sepse a septického šoku. Mezi 
požadovanými cíli bylo tehdy uvedeno podávání aktivovaného proteinu C jako prevence diseminované 
intravazální koagulopatie, invazivní měření středního arteriálního tlaku a udržování hodnoty MAP  
na hodnotách nad 65 mg Hg a dále těsná kontrola glykémie s udržováním hladin krevního cukru pod 
8,3 mmol/l. Později se ukázalo, že zmíněné zásahy přinášejí prospěch jen některým nemocným, nikoli 
všem, a velmi negativně zapůsobilo také zjištění, že celá kampaň byla z 90 % finančně podporována 
firmou vyrábějící aktivovaný protein C (přípravek Xigris). 

V poslední době se ukazuje, že velká terapeutická agresivita při léčbě sepse a septického šoku některým 
pacientům nejenže nepomáhá, ale pravděpodobně škodí, a současný výzkum se zaměřuje na hledání 
optimálního způsobu léčby pro individuální pacienty. Z tohoto hlediska je vhodné přistupovat k sepsi 
nikoli jako k jednotné nemoci, ale spíše jako k syndromu, který může komplikovat různé patologické 
stavy. Léčbu sepse je pak potřeba individualizovat s ohledem na etiologii, průběh infekce, stav imunity, 
celkové rezervy organismu dané komorbiditami a snad i na jeho genotypové vlastnosti. 

Vývoj v chápání sepse v posledních 15 letech je možné nejlépe demonstrovat porovnáním následujících 
dvou dokumentů:
 1. Dellinger RP, Carlet JM, Masur H, et al. Surviving Sepsis Campaign guidelines for management of severe  
  sepsis and septic shock. Intensive Care Med. 2004;30(4):536-55. 
 2. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management  
  of Sepsis and Septic Shock: 2016. Intensive Care Med. 2017;43(3):304-377.
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UKÁZKA		SPOLUPRÁCE		LABORATOŘÍ		NA		TVORBĚ		
VÁŽNÉ		KLINICKÉ		DIAGNÓZY
Horová	Blanka	1

Horák P.2, Koutníková H.3 
1) Centrální Laboratoře, Nemocnice Na Bulovce Praha – Oddělení klinické mikrobiologie
2) Oddělení chirurgie, Nemocnice Na Bulovce Praha
3) Oddělení patologie, Nemocnice Na Bulovce Praha
__________________________________________________________________________________

V předložené prezentaci je popsán vývoj a pojmenování onemocnění mimoplicní tuberkulózou 
na základě klinických dat podpořených úzkou spoluprací laboratorních oborů s klinickými obory  
a laboratořemi navzájem.

Mimoplicní	tuberkulóza, až 15 % nemocných s tuberkulózou, může postihnout kterýkoliv orgán nebo 
tkáň a její vzplanutí propukne při snížené imunitě jedince.

Kazuistika
84letá pacientka byla přeložena na Oddělení chirurgie Nemocnice Na Bulovce z Oddělení interny stejné 
nemocnice, kde byla vyšetřována pro anemii	neznámé	etiologie. Pacientka měla arteriální hypertenzi, 
byla 7 let po operaci podle Hartmanna pro divertikulózu.

Na CT a MRI vyšetření byla pacientce popsána splenomegalie	se	subkapsulární	rupturou staršího data, 
bez volné tekutiny v dutině břišní.

Byla provedena splenektomie, ve slezině byl nalezen	absces.

Operace a pooperační období bylo bez jakýchkoli komplikací. Druhý pooperační den hlásili 
histopatologové	specifický	tuberkulozní	zánět	ve	slezině odebrané do fixační tekutiny s upozorněním 
na negativní výsledek barvení se zaměřením na mykobakteria (negativita byla na vrub neživých forem 
mykobakterií v odebrané tkáni do fixační tekutiny – formol).

Na základě dialogu	 histopatologů	 s	 oddělením	 mikrobiologie byl předán kousek bioptické tkáně 
sleziny na mykobakteriologii a zde provedeno vyšetření PCR	mycobacteria	komplex (M. Tbc, M. bovis, 
M. bovis-BCG, M. africanum, M. microti) s výsledkem	pozitivní. Současně založená kultivace na půdách 
pro mykobakteria za 3, 6. 9 i 12 týdnů byla negativní (vliv fixační tekutiny, jak zmíněno výše).

Okamžitě odebraný odpad	 z	 drénu pacientky na JIP chirurgie po operaci byl podroben kultivaci  
s nálezem negativní mikroskopie mykobakteriálních tyčinek a pozitivní	 kultivace	 za	 9	 týdnů	 růstu, 
Mycobacterium tuberculosis po identifikaci. 

Klinický stav pacientky se vyvíjel uspokojivě. Ve spolupráci orgánových specialistů a pneumoftizeologa 
byla zahájena léčba chemoterapií podle stadnardních režimů na 9 měsíců.

Byl domluven překlad do léčebny v Jevíčku (Centrum pro mimoplicní tuberkulózu).

Jaké si vzít ponaučení závěrem?
Na mimoplicní tuberkulózu je především nutno myslet při nejasném operačním nálezu.
Při pochybnostech o etiologii operačního nálezu odebrat vzorek operovaného orgánu nejenom
na histologické, ale i kultivační mykobakteriologické vyšetření.

Úplně závěrem vzpomeňme historii mykobakterií, a to rok 1819, kdy Laenec popsal makroskopické 
změny u tuberkulozních lézí, v rove 1865 Vilemin experimentálně infikoval králíky, Hansen v roce 1878 
popsal původce lepry a v roce 1882 se o mikrobiologickou diagnózu zasloužil Robert Koch.
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