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Souhrn 

Cílem této práce bylo vzájemné porovnání metod používaných v diagnostice 

bakteriálních meningitid . Bakteriální meningitida je závažné onemocnění a jeho laboratorní 

diagnostika by měla zahrnovat takové spektrum vyšetření, aby byla pravděpodobnost 

zachycení etiologického agens co nejvyšší. Vzájemně porovnána byla výtěžnost latexové 

aglutinace, klasické bakteriální kultivace a průkazu DNA Neisseria meningitidis, 

Haemophilus influenzae a Streptococcus pneumoniae. Výsledky potvrzují přínos PCR, který 

spočívá v rychlosti , specifičnosti a ve vysoké citlivosti. Dokladem toho je i zjištění, 

že v 5 případech byla reakce PCR pozitivní při negativitě ostatních použitých metod. 

Klíčová slova: bakteriální meningitida, peR, bakteriální kultivace 



Summary 

The mutual companson of the methods used for the diagnostics of bacterial 

meningitides was the aim of this work. The bacterial meningitis is a very serious disease and 

its laboratory diagnostics should include such a spectrum of the examinations, which 

guarantees the highest posibility of discovering the pathogens. The efficiency of latex 

agglutination, classic bacterial cultivation and peR of Neisseria meningitidis, Haemophilus 

influenzae and Streptococcus pneumoniae was compared. The peR enables the direct prove 

of DNA for the pathogens mentioned above. The results confirmed the contribution of peR 

that is rapid, specific and sensitive. It was proved in 5 cases, where the peR was positive, 

while the other tests were false negative. 

Keywords: bacterial meningitis, peR, bacterial cultivation 
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1. UVOD 

Bakteriální meningitida je onemocnění vznikající v důsledku infekce centrálního 

nervového systému a následným zánětem mozkových obalů. Při zánětlivém onemocnění CNS 

pacienta neohrožuje pouze infekce, ale i změněné tlakové poměry, které můžou mít 

za následek nedostatečné prokrvení a vznik ischemických změn mozku l
. Nejčastějšími 

původci bakteriálních meningitid jsou Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus injluenzae b. V novorozeneckém věku jsou to především Streptococcus 

agalactiae, Escherichia coli, Listeria monocytogenel. Při akutním průběhu tohoto 

onemocnění je ve většině případů diagnóza stanovena pouze na základě klinických příznaků. 

Klinické příznaky se projevují náhle z plného zdraví a zpočátku nejsou zcela charakteristické. 

V krátké době pak u pacienta dochází k prudkému zhoršení zdravotního stavu. Včasné 

zahájení antibiotické terapie je zásadním faktorem ovlivňujícím přežití pacienta, průběh 

onemocnění a rozsah případných trvalých následků. Současně je třeba využít všech 

dostupných možností laboratorní diagnostiky k průkazu původce. Nadměrná snaha o záchyt 

patogena, však nesmí mít za následek odložení adekvátní léčby. Právě u tohoto onemocnění 

bývají mnohdy podána antibiotika před odběrem klinického materiálu, což snižuje 

citlivost některých metod. Při podezření, že se jedná o bakteriální meningitidu, 

se k mikrobiologickému vyšetření odebírají krev a mozkomíšní mok. Vzhledem 

k nesnadnému odběru mozkomíšního moku a především unikátnosti odebraného vzorku, 

je třeba zvolit vhodnou sestavu laboratorních metod tak, aby byla zajištěna co nejvyšší 

výtěžnost vyšetření. Velmi důležitým bodem podstatně ovlivňujícím výsledek 

mikrobiologického vyšetření je také správný odběr a podmínky transportu materiálu 

do laboratoře. Provádění vyžádaných laboratorních vyšetření by mělo probíhat podle zásad 

správné laboratorní práce. Všechny výsledky by měly být okamžitě hlášeny ošetřujícímu 

lékaři. V této práci jsou shrnuty a vzájemně porovnány laboratorní metody v současnosti 

používané v klinické mikrobiologii. Jedná se o přímý průkaz solubilních bakteriálních 

antigenů latexovou aglutinací, bakteriologickou kultivaci a průkaz bakteriální DNA pomocí 

peR v reálném čase. Po~lední jmenovaná metoda není prozatím standardním vyšetřením 

a v současné době spíše hledá svoje místo ve spektru laboratorních metod určených k průkazu 

pllvodců hnisavých meningitid. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Meningitida 

Meningitida Je onemocnění vyznačuj ící se zánětem mozkových obalů 

a subarachnoideálního prostoru. Ve většině případů je zánět výsledkem infekce. Infekční 

meningitidy můžeme rozdělit podle likvorového nálezu na akutní purulentní meningitidy, 

obvykle způsobeny bakteriemi, akutní aseptické meningitidy, kdy etiologickým agens bývají 

nejčastěji viry a chronické meningitidy, u kterých se může uplatnit řada dalších infekčních 

agens3
. Při zánětu v oblasti CNS neohrožuje nemocného jen infekce, ale také změněné tlakové 

poměry. Vlivem zánětu dochází ke zvýšení propustnosti céva tím ke zmnožení extravazální 

tekutiny, to vede k rozvinutí mozkového edému. Nedostatečné prokrvení pak může mít 

za následek vznik ischemických změn mozku. Prognóza je závislá především na včasném 

stanovení etiologického agens a zahájení adekvátní léčby. Pozdní rozpoznání meningitidy, 

především u novorozenců, vede k nenapravitelným změnám CNS, které zanechávají trvalé 

následky nebo jsou neslučitelné se životem!. 

2.1.1 Akutní bakteriální (purulentní meningitida) 

Akutní meningitida je velmi vážné onemocnění vyznačující se vysokou morbiditou 

a mortalitou ve všech věkových skupinách3
. 

Akutní bakteriální meningitidy můžeme dále rozdělit na primární, kdy dojde k přenosu 

infekce hematogenní cestou, a sekundární, při nichž infekce přechází na mozkové obaly 

ze zánětlivého ložiska, které se nachází bud' v blízkosti mozkových obalů (např.infekční 

otitida) nebo i ve vzdálenější oblasti (např. infekční endokarditida). 

Ke vzniku sekundární meningitidy může dojít i po traumatech hlavy, kdy dojde k porušení 

přirozené ochranné bariéry a možnosti zavlečení infekce do subarachnoidálního prostoru. 

Je třeba zmínit i shuntové meningitidy, kdy k infekci dojde po neurochirurgickém výkonu 

s implantací cizího tělesa4 . Tabulky č. 1 a č . 2 uvádějí nejčastější původce bakteriálních 

meningitid2
. 
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.věk Nejčastější bakteriální původci 

Novorozenci Streptococcus aga/actiae, Escherichia co/i, Listeria 
monocYiogenes, K/ebsiella species 

1-23 měsíců Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, S. 
aga/actiae, Haemophi/us influenzae, E. co/i 

2-50 let I Neisseria meningitidis, S. pneumoniae 

Nad 50 'let S. pneumoniae, N .. meningitidis, L. monocytogenes 
·v V·V' o . , . . v Tab. 1 Ne}caste}sl puvodcl baktenalnzch menzngltld podle veku 1 

Poranění hlavy Nejčastější bakteriální původci 

Zlomenina báze lební S. pneumoniae, H. influenzae, beta hemolytické streptokoky 

Penetrující trauma Staphy/ococcus aureus, koaguláza negativní stafylokoky, 
I 

aerobní gramnegativní bakterie, anaeroby 

Po neurochirurgickém zákroku Aerobní gramnegativní bakterie, S. aureus, koaguláza 
negativní stafylokoky 

CSF shunt Koaguláza negativní stafylokoky, S. aureus, aerobní 
gramnegativní bakterie, Propionibacterium acnes 

Tab. 2 Nejčastější původci bakteriálních meningitid podle místa poranění nebo 
chirurgickém zákroku na hlavé 

2.1.2 Klinické příznaky 

Hnisavé meningitidy jsou nejčastěji charakterizovány rychlým nástupem klinických 

příznaků a rychlým zhoršováním zdravotního stavu. Z plného zdraví se objeví horečka, 

bolesti hlavy, celková nevůle. Během krátké doby dochází k poruchám vědomí a v průběhu 

několika hodin může dojít k selhání základních vitálních funkcí, rozvoji šokového stavu 

i diseminované intravaskulární koagulopatii (DIC), která často limituje přežití pacienta. 

Vobjektivním obrazu dominuje meningeální syndrom, bradykardie při edému mozku, 

při menigokokové a někdy i hemofilové meningitidě jsou na kůži nalézány petechie až sufúze. 

Některé meningitidy mohou mít rozvoj příznaků protrahovanější, potíže se mohou pozvolna 

rozvíjet i několik dní, průběh může být mitigován i podáním antibiotika určeného k sanaci 

primárního ložiska, například u zánětů středouší. 

Prognóza je vždy závažná. Rozhodující je včasné stanovení diagnózy, adekvátní léčba, 

vyvolávající agens a schopnost makroorganismu bránit se. Pokud není infekce včas a vhodně 

zaléčena, končí úmrtím paciénta či zanechává trvalé následky. 

Bakteriologické vyšetření slouží kromě jiného k verifikaci příslušné diagnózy a stanovení 

původce, pokud možno v co nejkratší době4 . 
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2.1.3 Obaly CNS 

Centrální nervový systém obklopují ochranné obaly složené z vazivové tkáně. Zevní obal, 

dura mater je tvořena hustým kolagenním vazivem. Uprostřed je arachnoidea, bezcévná 

vazivová tkáň, kde se nachází četná retikulární a kolagenní vlákna. Skládá se ze dvou částí, 

z tenké vrstvy, která je v kontaktu s dura mater, a ze systému trabekul, které ji spojují s pia 

mater. Mezi trabekulami vzniká subarachnoideální prostor, který je vyplněn mozkomíšním 

mokem. Povrch mozku a míchy pokrývá pia mater, která je tvořena řídkým kolagenním 

vazivem a obsahuje velké množství krevních cév. Na konvexitě mozku je tento prostor úzký, 

na bazi tvoří větší dutiny zvané cisterny. Mozkové obaly a mozkomíšní mok tvoří 

významnou ochrannou bariéru CNS 5,6. 

2.1.4 Patologická morfologie 

Charakteristickým znakem při akutní meningitidě jsou intenzivně překrvené memngy 

s různým množstvím a odlišnou distribucí bělavého, neprůhledného exudátu 

v subarachnoideálním prostoru. Např. při pneumokokové meningitidě je patrný výskyt 

exudátu nad mozkovým vyklenutím, naopak při infekcích H injluenzae bývá zřetelný 

basilární exudát. Mikroskopicky jsou meningy překrvené s výskytem neutrofilů a fibrinu. 

Na stěru zhotoveném z exudátu j sou mikroskopicky patrné bakterie3
. 

2.1.5. Mozkomíšní mok 

2.1.5.1Historie 

Mozkomíšní mok poprvé popsal v roce 1774 italský vědec Cotugno. V roce 1825 

Magendie provedl popis komorového systému mozku a subarachnoideálních prostor. Faivre 

v roce 1854 vyslovil hypotézu, že likvor je tvořen v choroidálních plexech a v roce 1875 Key 

& Retzius předložili názor, že likvor je vstřebáván v Pacchionských granulacích. V roce 1964 

Di Chiro uvedl isotopovou cisternografii jako metodu pro studium proudění likvoru a vytvořil 

první hypotetický model oběhu likvoru (sestup v zadní a výstup likvoru v přední části 

páteřního kanálu7
. Odběr likvo~ poprvé provedl v roce 189 I Quinche5

. 

2.1.5.2 Fyziologie mozkomíšního moku 

Mozkomíšní mok (liquor cerebrospinalis, česky též likvor, anglicky cerebrospinal 

fluid - odtud používaná mezinárodní zkratka CSF) je čirá bezbarvá tekutina, která 
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se za fyziologických podmínek nachází v komorovém systému mozku, v cisternách 

a v subarachnoideálních prostorech mozku a míchys. 

Tvorba likvoru probíhá v plexus choroideus. Ten je tvořen invaginacemi pia mater, které 

se vyklenují do mozkových komor. Plexus choroideus se nachází ve stropu 3. a 4. komory 

mozkové, vyklenuje se i do postranních komor6
. Asi polovina likvoru vzniká ulrafiltrací 

plazmy, druhá polovina aktivní chorioideální sekrecí8
. Resorpce li kvoru probíhá 

v pacchionských a durálních sinech, kde působí jako jednocestné ventily arachnoidální klky, 

kterými je mok vypouštěn do žilního oběhu. Dále je resorpce uskutečňována lymfatickým 

systémem, který komunikuje se subarachnoideálními prostory perineurální cestou kolem 

spinálních nervů a hlavových nervů I., II., a vms. 

Mezi tvorbou a resorpcí mozkomíšního moku musí být rovnováha. Pokud by se pouze 

zvětšoval jeho objem (nedocházelo by k resorpci), došlo by k nebezpečnému zvýšení 

nitrolebního tlaku. 

Normální tlak v subarachnoideálním prostoru je v leže 0,7-2,0 kPa, v sedě 2,5--4,0 kPa!. 

2.1.5.3 Hematoencefalická a hematolikvorová bariéra 

Mezi krví, likvorem a mozkem dochází k neustálé výměně látek, která je regulována 

hematoencefalickou bariérou. Její plocha je 9 m2 a zahrnuje bariéru krev-li kvor, 

mozek- likvor, krev-mozek8
. 

Nejdůležitějšími morfologickými i funkčními součástmi hematoencefalické bariéry jsou 

endotelové buňky mozkových kapilár, pericyty, astroglie a bazální membrány zúčastněných 

buněčných komponent. Endotel mozkových kapilár je tvořen endotelovými buňkami 

a mezi buněčnými prostory. Mezibuněčné prostory jsou vyplněny adhezivními výběžky 

transmembránových proteinů zahrnující jak části adherentní (catheriny) tak části těsných 

spojů. Samotné těsné spoje jsou tvořeny extracelulárními smyčkami transmembránových 

proteinů JAM(s) (Junction Adhesion Molecules), occ1udinu a c1audinu. Ty zajišťují spojení 

endotelových buněk, zvyšují rezistenci hematoencefalické bariéry vůči difusi rozpustných 

látek, přispívají ke kontrole její permeability a tím se podílejí na zajišťování homeostázy 

CNS. 

Hematolikvorová bariéra je tvořena stěnami kapilár a výstelkou choroideálního plexu, dále 

samotnou hematoencefalickou bariérou, ependymovou výstelkou mozkových komor a tkání 

CNS mezi endotelem mozkových kapilár a ependymem komorového systému mozku9
. 
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2.1.5.4 Odběr mozkomíšního moku 

Odběr likvoru se nejčastěji provádí lumbální punkcí, méně často punkcí subokcipitální 

nebo punkcí laterocervikální. V neurochirurgickém prostředí punkcí ventrikulární. 

K vyšetření se odebírá 10-15 mllikvoru, léčebně tolik, aby se normalizovallikvorový tlak5
. 

Náhlým snížením nitrolebečního tlaku punkcí, může dojít ke vtlačení prodloužené míchy 

do foramen magnum ossis occipitalis, což může mít za následek okamžitou smrt (conus 

occipitalis) I. 

K punkci se používá jehla s mandrénem u sedícího nebo ležícího nemocného. Výhodné 

je použití traumatické jehly (sprorte needle), jednak pro minimální devastaci cévních plexů 

a tedy minimální kontaminaci moku krví, jednak proto, že její použití podstatně snižuje 

frekvenci výskytu postpunkčních obtíŽí5
. 

2.1.5.5 Množství mozkomíšního moku 

Množství moku je stálé, s věkem se však mění. Celkové množství u kojenců je 40 až 60 ml 

moku, u batolat 60 až 100 ml moku, u školních dětí 80 až 120 ml moku a u dospělých 

110 až 160 ml moku v závislosti na velikosti. Zpětná resorpce a tvorba probíhá v množství 

20 ml za hodinu I. 

2.2 Nejčastější původci bakteriálních meningitid 

2.2.1 Neisseria meningitidis 

2.2.1.1 Historie 

V roce 1805 Vieusseaux popsal poprvé epidemiologický výskyt meningitidy v Ženevě. 

Původce zodpovědného za toto onemocnění objevili v roce 1884 Marchiafava a Celli. V roce 

1887 ve Vídni Weichselbaum zveřejnil přesný popis a název mikroba, Diplococcus 

intracellularis meningitidž/. 

2.2.1.2 Morfologie 

V mikroskopickém preparátu je N. meningitidis gramnegativní diplokok, tvarem 

připomínající kávové zrno lO. N. meningitidis je nepohyblivá, netvoří spóry, většinou 

opouzdřená. Snadno podléhá autolýze, ztrácí tím svůj charakteristický tvarl I. 



2.2.1.3 Antigenní struktura 

Podle rozdílů polysacharidů pouzdra N. meningitidis jsou 

v současné době odlišovány tyto sérologické skupiny: A, B, C, 

X, Y, W135, 29E, H, I, K, L. Některé kmeny zůstávají přesto 

nezařaditelné do některé ze známých sérologických skupin 

(NG, non-groupable) 12. Na území ČR prevaluje skupina C,B 13
. 

2.2.1.4 Kultivace 

Jedná se kultivačně velice náročné agens. Je striktně aerobní. 

Inkubace se provádí při 37°C, ve vlhkém prostředí v 5% CO2 

atmosféře. Očkujeme na vhodné pevné diagnostické půdy např. 

na čokoládový agar nebo na obohacený (modifikovaný) krevní Obr. 1 N. meningitidis (SEM) 

agar. Při kultivaci výtěrů z nosu a krku, za účelem vyhledávání 

kolonizovaných jedinců, je doporučeno použít disk s kombinací antibiotik (vankomycin 

a kolistin) pro odclonění běžné flóry. Koloníe jsou bezbarvé, drobné, podobné kapkám rosy. 

K přesné identifikaci meningokoků ~ze použít test utilizace sacharidů. Meningokok utilizuje 

glukózu a maltózu IQ. 

Neisseria meningitidis je bakterie značně citlivá na zevní vlivy. Nesnáší zejména změny 

teplot, sluneční záření, přítomnost mastných kyselin a vykazuje značnou vnímavost na nízké 

koncentrace desinfekčních látek. Na to je třeba myslet jak při odběru a transportu materiálu 

do laboratoře, tak při kultivaci. 

Obr. 2 Kultura N. meningitidis, čokoládový agar 
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2.2.1.5 Onemocnění způsobená Neisseria meningitidis 

Meningokok osidluje sliznici nosohltanu zhruba u 10-15% populace l4
. Za určitých 

okolností však mohou některé séroskupiny vyvolat invazivní onemocnění. Ze zevních vlivů, 

kromě celkového vyčerpání organismu (stres, spánkový deficit, ... ), to může být např. 

expozice cigaretovému kouři, která zvyšuje nebezpečí invazivní infekce až 3x nebo 

soustředění mladistvích OSObI 5
,16. 

K přenosu dochází aerosolem nebo sekrety z člověka na člověka, tedy velmi úzkým 

kontaktem 16. 

IMO (Invazivní meningokoková onemocnění) se mohou projevit jako tři klinické formy. 

Meningokokovou meningitidu, meningokokovou sepsi a smíšenou formu meningokokovou 

sepsi s meningitidou 17. Průměrná smrtnost meningokokových onemocnění nepřesahuje 10%. 

U nemocných s meningitidou do 2%, u pacientů se smíšenou formou do 5% , nevyšší je pak 

u pacientů s meningokokovou sepsí 25%. Asi k polovině úmrtí dochází do 24 hodin od vzniku 

prvních klinických příznaků. U pacientů s rozvinutým septickým šokem může dojít k úmrtí 

ještě před přijetím do nemocnice 17
,l8. 

2.2.1.6 IMO v ČR v roce 2006 

V programu surveillance bylo v roce 2006 zjištěno v České republice celkem 

79 onemocnění. 

52 onemocnění bylo způsobenou séroskupinou B, 18 séroskupinou Cal onemocnění 

séroskupinou Y. U 8 onemocnění nebyla séroskupina dourčena. Z celkového počtu 

79 onemocnění 3 skončila smrtelně, z toho 2 onemocnění ve věkové skupině 1-4 roky 

(séroskupina B) a 1 onemocnění ve věkové skupině 15- 19 let (séroskupina C). 

V tomto roce bylo IMO laboratorně potvrzeno v 92,4% případů. Na tomto výsledku 

se významně podíl í metoda PCR l3
. 

2.2.1.7 Patogeneze IMO 

Po překonání přirozené obranyschopnosti hostitele se meningokoky zachytí na povrchu 

nazofaryngeální sliznice a pomnoží se tam. Majoritním adhezinem meningokoků jsou pili. 
~. 

Po překonání mukózy vstupují bakterie do krevního řečiště, kde uvolňují endotoxin, který 

obsahuje lipopolysacharidy, proteiny vnější membrány, fosfolipidy a po~ysacharidy pouzdra. 

Uvolněný endotoxin aktivuje komplement alternativní cestou a zároveň stimuluje produkci 

zánětlivých cytokinů. Před lýzou a fagocytózou zprostředkovanou komplementem 
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N. meningitidis chrání pouzdro. Po překonání hematoencefalické bariéry se bakterie dostávají 

do subarac!moideálního prostoru, kde se opět pomnoží a spustí kaskádu zánětlivých reakd 6
. 

2.2.1.8 Vakcinace 

Teprve v padesátých letech 20. století byli objeveny rozdíly polysacharidů pouzdra 

N. meningitidis. V sedmdesátých letech začal vývoj polysacharidové meningokokové 

vakcíny. Koncem devadesátých let byla vyvinuta konjugovaná meningokoková vakcína, 

u které je specifický polysacharid konjugován na proteinový nosič. 

Polysacharidová vakcína vyvolává krátkodobou ochranu, protože samotný skupinově 

specifický polysacharid je málo imunogenní. U dětí do dvou let je polysacharidová vakcína 

neúčinná. U konjugované vakcíny zvyšuje imunogenicitu proteinový nosič. Konjugovaná 

vakcína tedy vyvolává dlouhodobou ochranu a je účinná i u malých dětí. V České republice 

jsou registrovány následující vakcínyl2: 

• polysacharidová 

A +C (A ventis Pasteur) - registrovaná v ČR od sedmdesátých let 

A+C+Y+W135 (Aventis Pasteur) - od konce roku 2004 dovoz do ČR 

• konjugovaná 

NeisVac-C (BAXTER) - registrovaná v ČR od roku 2001 

Menjugate (Chiron) - registrovaná v ČR od roku 2003 

2.2.2 Haemophi/us influenzae 

2.2.2.1 Historie 

Mikroskopickou morfologii hemofilů v!misu ze zánětu spojivek prvně popsal Robert 

Koch, při svém pobytu v Egyptě. H injluenzae izoloval v roce 1892 Pfeiffer ze sputa 

nemocného s chřipkou. To spolu s nezbytností krve pro růst na kultivačních půdách určilo 

i jeho jméno. V roce 1893 ve své zprávě o chřipce tvrdil, že H injluenzae je původcem 

chřipky . Až v roce 1933 Smith, Andrewes a Laidiaw s konečnou platností potvrdili, 

že původcem chřipky je virus 1
,19. 

2.2.2.2 Morfologie 

V mikroskopickém preparátu se hemofily jeví jako pleomorfní gramnegativní aerobní 

tyčinky. Jsou nepohyblivé a netvoří spóry. Některé kmeny H injluenzae tvoří pouzdro 1 
1,19. 
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2.2.2.3 Antigenní struktura 

Podle charakteru polysacharidů pouzdra třídíme H. injluenzae do šesti antigenních typů 

a-f. Prudké infekce jsou vyvolány typem b, jehož polysacharid je velmi málo účinný při 

aktivaci komplementu alternativní cestou. Pouzderný antigen H. injluenzae b byl 

identifikován jako polyribostat. Tělové antigeny zahrnují lipopolysacharid (LPS) a řadu 

bílkovin vnější membrány I 1, 19. 

2.2.2.4 Kultivace 

Pro úspěšnou kultivaci H. injluenzae b, je nutné splnit jeho nároky na růstové faktory 

X(hemin), V(NAD). Očkuje se na čokoládový agar, popřípadě s přídavkem bacitracinu. 

Na běžném KA vyroste H. iY!fluenzae b pouze v přítomnosti S. aurea. Tento jev se nazývá 

satelitový fenomén. Vzhled kolonií: poměrně velké(3 mm), našedlé, vodnaté. Růst hemofilů 

na kultivačních médiích je doprovázen typickým zápachem 10. 

Obr. 3 Satelitový fenomén, krevní agar Obr. 4 Kultura H. injluenzae, čokoládový agar 

2.2.2.5 Invazivní onemocnění 

Opouzdřené kmeny, přegevším sérotyp b vyvolávají u dětí do pěti let akutní epiglotitidu, 

hnisavou meningitidu, pneumonii, osteomyelitidu a orbitocelulitidu l5
. Po 5-6 roce věku 

je dětská populace promořena některým z hemofilů a k invazivním onemocněním dochází 
, v4 vzacne . 
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2.2.2.6 Závažná onemocnění způsobená Hib v ČR 

V programu surveiHance závažných onemocnění způsobených H influenzae b, který 

je realizován v souladu s Metodickým opatřením MZ ČR bylo v roce 2006 zjištěno 

12 závažných Hib onemocnění. 

Z těchto 12 případů bylo 6 ve vakcinovaných věkových skupínách(0-6r) a to 2 děti 

ve věkové skupině O-11m (2x meningitida) a děti ve věkové skupině 1-4 roky 

(3x meningitida a 1 x epiglotitida). V jednom případě se jednalo o pětiměsíční nenaočkované 

dítě, u ostatních dětí se jednalo o skutečné selhání vakcinace2o. Podrobnější informace 

o jednotli vých případech j sou uvedeny v tabulce Č. 3. 

1. 1. 2. 3. 4. 
Okres příznaky Věk Dg Úmrtí Agens Očkován Vakcína očkování očkování očkování očkování 

TETRACT-
FM 05.01.06 11m MEN N HI b A HIH I 20.04.05 25.05.05 04.07.05 O 

I 
I BE 23.01.06 5m MEN IN HI b N O O O O O 

I 

TETRACT-
BE 24.04.06 3r MEN N HI b A HIB 05.05.03 0206.03 ! 02.07.03 02.08.04 

TETRACT-
ua 20.06.06 1 r MEN N HI b A HIB 06.06.05 04.07.05 01.08.05 O 

TETRACT-
BR 27.11.06 2r EPI N Hllb A I-IIB* 01.09.04 04.10.04 29.11.04 O 

TETRACT-
PM 12.12.06 3r MEN N Hlb A HIB 1'8.03.03 15.04.03 17.06.03 14.06.04 

TETRACT-HIB* 3. očkovaní vakcínou ]nfannx 

Tab. 3 Invazivní Hib onemocnění v očkovaných věkových skupinách (O-6r) v ČR20 

2.2.2.7 Hemofilové vakcíny a jejich použití v ČR 

V druhé polovině roku 2001 bylo zahájeno rutinní očkování podle vyhlášky MZ ČR 

o očkování proti infekčním nemocem č.439/2000 Sb. Viz § 4: Pravidelné očkování proti 

záškrtu, tetanu, dávivému kašli a invazivnímu onemocněni vyvolanému H influenzae b. 

Základní očkování se provádí v době od započatého devátého týdne po narození, vždy 

však až po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze, a to třemi dávkami 

podanými v intervalech 1 až 2 měsíců mezi sebou tak, aby třetí dávka byla podána do konce 

prvního roku života, a čtvrtou dávkou v osmnáctém až dvacátém měsíci života. 

Ministerstvo zdravotnictví od 1. ledna 2007 uvedlo v platnost novelu vyhlášky o očkováni 

proti infekčním nemocem. Ta změnila očkovací kalendář a zavedla do něj očkování 

hexavakcínou, Hexavakcína obsahuje kombinované antigeny získané z Corynebacterium 

diphtheriae, Clostridium tetani, Bordetella pertussis, viru hepatitidy B, viru polyomyelitis 

aH influenzae typu b21
. 
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2.2.3 Streptococcus pneumoniae 

2.2.3.1 Historie 

Streptococcus pneumoniae izolovali v roce 1881 Pasteur ze slin nemocného vzteklinou 

a Sternberg z vlastních slin. Friedlander a Telamon o dva roky později označili S. pneumoniae 

. k o d kr " . I 19 Ja o puvo ce upozm pneumomae' . 

2.2.3.2 Morfologie 

Na preparátu obarveného dle Grama pozorujeme převážně dvojice grampozitivních koků 

protáhlého lancetovitého tvaru. S. pneumoniae může také tvořit řetízky z diplokoků 1 1 . 

2.2.3.3 Antigenní struktura 

Nejvýraznějším antigenem je typově specifický pouzderný polysacharidový antigen. Podle 

antigenni charakteristiky kapsulámího polysacharidu rozlišujeme 90 sérotypů pneumokoků 

zařazených do 40 séroskupin. Séroskupina zahrnuje více antigenních typů vzájemně 

příbuzných. Sérotyp je značen pouze číslicí, pokud neexistuje další antigenní varianta, nebo 

kombinací číslice a písmene, 

pokud je popsáno více antigenních 

typů v rámci , k .. .22 seros upmy . 

V České republice způsobují 

nejčastěji invazivní onemocnění 

sérotypy 1, 3, 4, 14, 6B, 9V, 19F, 

23F23
• Bakteriální stěna gram

pozitivních bakterii je tvořena 

mohutnou peptidoglykanovou 

vrstvou, v níž jsou polysacha-

Obr. 5 S. pneumonie (TEM) 

ridové řetězce uloženy v mnoha vrstvách nad sebou. Kolmo k povrchu buňky 

je peptidoglykanová struktura protkána řetězci kyseliny teichoové24
. S. pneumoniae tvoří dva 

typy teichoových kyselin, jeden je exponován na povrchu buňky a druhý je kovalentně vázán 

na lipidy plazmatické membrány. Exponovaná teichoová kyselina je označovaná jako 

C substance. C substance precipituje s globulinovou frakcí séra v přítomnost kalcia (CRP)ll. 
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2.2.3.4 Faktory patogenity 

Hlavním faktorem patogenity je přítomnost pouzdra, které brání fagocytóze . Opouzdřený 

S. pneumoniae může být fagocytován až po opsonizaci protilátkou a komplementem. Některé 

pouzderné antigeny mohou aktivovat komplement alternativní cestou. V patogenezi se dále 

může uplatnit neuraminidáza, která štěpí glykoproteiny a glykolipidy, a tím může přispívat 

k šíření bakterie v infikované tkáni. S. pneumoniae obsahuje také autolyzující enzymy, které 

hydrolyzují peptidoglykanovou vrstvu. Tím nejen značně komplikují kultivační záchyt 

mikroba, ale i klinický stav pacienta. Tvořící se peptidoglykanové fragmenty mohou 

zasáhnout do krevního srážení a stát se tak vyvolavatelem diseminované intravaskulární 

koagulopatie 11
. 

2.2.3.5 Kultivace 

Kultivace S. pneumoniae se provádí při 37°C za zvýšené tenze C02. Na krevním agaru jsou 

charakteristické 2-3 mm ploché miskovité až kráterovité kolonie, někdy s centrálním 

vyvýšením. Pokud si kmen zachoval schopnost tvořit pouzdra i na kultivační půdě, tvoří 

3-5 mm velké, mukózní, šedozelené kolonie. Kolonie podobné alfa-hemolytickým 

streptokokům (1 mm vypouklé) je nutné odlišit optochinovým testem nebo testem 

rozpustnosti ve žluči 10 

2.2.3.6 Onemocnění způsobená S. pneumoniae 

Pneumokok je častým původcem běžných infekcí respiračního traktu (otitid, sinusitid, 

bronchopneumonií, pneumonií)23. Vzácněji může být však vyvolavatelem závažnějších tzv. 

pneumokokových invazivních onemocnění, manifestujících se jako bakteriémie, krupózní 

pneumoniae nebo meningitida26
. Meningitidou vyvolanou S. pneumoniae bývají postiženi 

především děti do tří let a dospělí po 45 . roce věku. Pneumokokové meningitidy patří typicky 

mezi sekundární meningitidy. Předchází jim onemocnění respiračního traktu (sinusitida), 

záněty středouší (otitis media). Vzácnější je etiologie posttraumatická. Může také 

komplikovat neurochirurgické zákroky. Klinickými příznaky provázejícími toto onemocnění 

jsou bolesti hlavy, stoupajkí horečka, záchvaty křečí, porucha vědomi . Přes 50% případů 

je v průběhu prvních 72 hodin provázeno syndromem inadekvátní sekrece antidiuretického 

hormonu (SIADH). Ojediněle se setkáváme i se syndromem ze ztráty solí (cswsi7
. 
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2.2.3.7 Vakcinace 

V současné době je očkování proti pneumokokovým nákazám v ČR indikováno pro dvě 

skupiny populace s použitím odlišného typu vakcíny. Očkování 23-valentní polysacharidovou 

vakcínou (Pneumo 23) se provádí u všech pacientů hospitalizovaných v léčebnách pro 

dlouhodobě nemocné a také u osob žijících v domovech pro seniory45. Druhou používanou 

vakcínou je 7-valentní konjugovaná Prevenar. Tato vakcína je vhodná u dětí již od dvou 

měsíců věku23 . Státem hrazeno je očkování dětí do 5 let věku v případech primárních 

a sekundární imunodeficiencí včetně infekce HIV, u dětí do dvou let po asp1enii, dále u dětí 

po transplantaci kostní dřeně, s kochleárními implantáty, při opakujících se otitidách 

(4x ročně), po prodělání bakteriální meningitidy nebo sepse4S
. Výběr použitých antigenů 

ve vakcíně by měl vždy odpovídat nejčastěji se vyskytující sérotypům invazivních izolátů 

v příslušné populaci. Výsledky hodnocení účinnosti vakcíny proti invazivním onemocněním 

byly získány na populaci USA, kde vakcína pokrývala 89-93 % séroskupin. Epidemiologické 

údaje z let 1988-2003 svědčí o tom, že v Evropě je pokrytí nižší a liší se v jednotlivých 

zemích. V důsledku toho Prevenar bude pokrývat 71 % až 86 % kmenů izolovaných 

z invazivních pneumokokových onemocnění u evropských dětí ve věku pod 2 roky (v ČR 

63 % v souboru dětí do dvou let věku sledovaných v období 1996-200346
. 

2.3 Terapie bakteriálních meningitid 

Při bakteriální meningitidě dochází ke kritickému narušení homeostázy. Tento kritický stav 

je charakterizován trvale přetrvávajícím patologickým obrazem projevujícím se v hodnotách 

základních životních funkcís. Při léčbě bakteriálních meningitid musí být zajištěna zároveň 

kauzální tak i symptomatická terapie. Symptomatická léčba je prováděna v závislosti 

na klinickém stavu pacienta a na klinické formě onemocnění. Pokud se jedná o meningitidu 

je nutné zajištění oxygenace a ventilace pacienta a zahájení léčby nitrolebeční hypertenze. 

Pokud se jedná o sepsi s meningitidou je nutné se snažit o stabilizaci oběhu a léčby 

hemokoagulační poruchy 17. .. 

2.3.1 Antimikrobiální terapie bakteriálních meningitid 

Kauzální léčba musí být zahájena co nejdříve, proto bývá antibiotikum zvoleno empiricky 

tak, aby svým spektrem zasahovalo všechny běžné původce. Dalším kritériem pro volbu 
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účinného antibiotika je jeho průnik hematoencefalickou bariérou. Pro dosažení dostatečných 

baktericidních hladin antibiotika v CNS je nutné antibiotikum podávat ve vysokých dávkách 

a intravenózně. 

V praxi jsou empiricky používány cefalosporiny 3. generace (ceftriaxon nebo cefotaxim), 

které nejlépe splňují výše uvedené požadavky. Výjimkou je Listeria monocytogenes, která 

je k cefalosporinům 3. generace nedostatečně citlivá, a proto je třeba v případě podezření 

na tuto etiologii, volit vysoké dávky ampicilinu. 

Cílenou antimikrobiální terapii lze případně zahájit po obdržení výsledků citlivosti 

na antibiotika z mikrobiologické laboratoře. Z in vitro testů citlivosti na antibiotika, je stejně 

jako u ostatních závažných bakteriálních infekcí vhodnější vycházet z kvantitativního 

stanovení, tedy určení minimální inhibiční koncentrace (MICi7
. 

2.3.1.1 Meningokoková meningitida 

Penicilin G ve vysokých dávkách. 

3. generace cefalosporinů - cefotaxim, ceftriaxon. 

Chloramfenikol (při přecitlivělosti na ~ laktamová antibiotika). 

Profylaxe při kontaktu: V -penicilin. 

2.3.1.2 Pneumokoková meningitida 

Kmeny citlivé a intermediálně citlivé na penicilin (MIC< 2 mg/I). 

Penicilin G ve vysokých dávkách. 

3. generace cefalosporinů - cefotaxim, ceftriaxon. 

Chloramfenikol (při přecitlivělosti na ~ laktamová antibiotika). 

Kmeny rezistentní na penicilin - nutná konzultace s A TB střediskem. 

2.3.1.3 Hemofilová meningitida 

Kmeny neprodukující ~ laktamázu - ampicilin. 

Kmeny produkující ~ laktamázu - 3. generace cefalosporinů-cefotaxim, ceftriaxon28
. 
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Laboratorní diagnostika bakteriálních meningitid 

Barvení dle Grama 

Principem rozdílné barvitelnosti dle Grama je odlišná stavba bakteriální stěny. Při barvení 

v bakteriální buňce komplex krystalové violeti s jódem, který se u gramnegativních 

snadno vyplavuje alkohokm nebo acetonem. 

nu grampozitivních bakterií tvoří mohutná peptidoglykanová vrstva protkána řetězci 

teichoové, která během barvení uvězní výše zmíněný komplex a následnému 

""'vnv~,n; alkoholem vzdoruje24
. Obarvený preparát pozorujeme optickým mikroskopem, 

objektivem, při zvětšení 1000x. 

lm rpretace: grampozitivní - modrofialově zbarvené mikroby, gramnegativní - červeně 

mikroby (obrázek č. 6). 

GRAM POZITIVNí GRAM NEGATIVNí 

Obr. 6 S. pneumoniae, N. meningitidis barveno Gramem, J OOOx zvětšeno 

Postup barvení dle Grama popisuje tabulka Č . 4. 

Gramovo barvivo 20s 
Lugolův roztok 20s 
Alkohol dokud odtéká zbarven 
Voda oplach 
Safranin 1min 
Voda oplach 

_fU Tab. 4 Barvem dle Grama 
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Gramovo barvivo: krystalová violeť, 95% ethanol, šťavelan amonný, destilovaná voda. 

Lugolův roztok: jód, jodid draselný, destilovaná voda. 

2.4.1.1 Likvor-barvení dle Grama 

Pravděpodobnost záchytu bakterií Gramovo barvením se zvyšuje s rostoucí koncentrací 

bakterií ve vzorku jak je znázorněno v tabulce č. 5. Záchyt můžeme zvýšit až 100 násobně 

použitím cytocentrifugace. 

koncentrace pozitivní výsledek 
CFU/ml barvení dle Grama 

<103 25% 
103-105 60% 

>105 97% 

Tab. 5 Výtěžnost Gramova barvení v závislosti na koncentraci bakterií v likvoru2 

2.4.2 Latexová aglutinace 

Tato metoda je založena na pnncIpu vazby antigenu s protilátkou. Protilátky proti 

příslušným bakteriálním polysacharidům jsou navázány na latexových (polystyrénových) 

částicích. Pokud je ve vzorku přítomen mikrobiální antigen dojde k vazbě meZI 

mnohočetnými antigenními determinantami a specifickou protilátkou, a tím 

k tvorbě viditelných shluků (aglutinátů). 

Komerční diagnostické soupravy určené k latexové aglutinaci obsahují latexové částice 

senzibilizované protilátkami proti častým původcům bakteriálních meningitid (N. 

meningitidis A, C, Y/WI35, H injluenzae b, Streptococcus skupiny B, N. meningitidis 

B/E.coli Kl). 

Polysacharidový antigen N. meningitidis B je strukturálně shodný s antigenem E. coli Kl, 

proto latexovou aglutinací nemohou být tito dva původci od sebe odlišeni. 

Na českém trhu jsou dostupné diagnostické soupravy Pastorex (BioRad) a Slidex 

(Biomerieux). 

Před provedením vlastního testu je třeba dodržet výrobcem předepsané preanalytické 

úpravy vzorku jako je centrifugace, zahřátí na 100°C, filtrace. 

2.4.2.1 Interní kontrola kvality 

Pozitivní a negativní kontrola musí být součástí každého prováděného testu. Jako pozitivní 

kontrola se používá antigenní extrakt obsahující polysacharidy všech testovaných agens. 

Negativní kontrola obsahuje latexové částice potažené nespecifickou protilátkou lO
. 
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Vyhodnocení výsledků latexové aglutinace popisuje tabulka Č. 6 

latexová aglutinace negativní kontrola pozitivní kontrola výsledek testu 

pozitivní negativní pozitivní pozitivní 
negativní neQativní pozitivní neQativní 
pozitivní pozitivní pozitivní opakovat preanalytickou část 
negativní negativní negativní kontrola reagencií 

negativní pozitivní pozitivní nelze hodnotit 

Obr. 6 Příklady interpretace výsledků latexové aglutinace 

Při interpretaci výsledků je nutné zdůraznit, že negativní výsledek latexové aglutinace 

nevylučuje bakteriálni infekci! 

2.4.3 Kultivace bakterií 

Kultivace je metoda přímého průkazu bakterií v klinickém materiálu. Cílem kultivace 

je získání tzv. čisté kultury bakterií, kterou můžeme použít k bližšímu určení dalšími 

diagnostickými metodami jako je mikroskopie, biochemické testy, antigenní nebo 

molekulární analýza a také ke stanovení kvalitativní nebo kvantitativní citlivosti 

k antibiotikům. Rozdílné nároky na růst bakterií se snažíme splnit volbou vhodné kultivační 

půdy a optimálními podmínkami kultivace. 

2.4.3.1 Druhy kultivační půd 

Kultivační půdy používané v mikrobiologii lze rozdělit podle mnoha kriterií (složení, 

konzistence, funkce). Různé druhy kultivačních půd jsou komerčně dostupné (Oxoid .. ) nebo 

jsou připravovány v laboratoři. 

2.4.3.1.1 Základní kultivační půdy 

Základní kultivační půdy slouží většinou pro přípravu ostatních druhů půd. Mezi tekuté 

základní půdy patří bujon a peptonová voda. Bujon (masový extrakt, pepton a NaCl) 

je vhodný pro pěstování nebo pomnožení většiny běžných diagnosticky důležitých bakterií. 

2.4.3.1.2 Obohacené půdy 

Nejčastěji využívanou @bohacenou půdou je krevní agar. Krevní agar připravíme přidáním 

5-10% defibrinované ovčí krve k agarovému základu ochlazenému na 45°C. Krevní agar 

umožňuje sledování hemolytických vlastností vypěstovaných kolonií. 
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2.4.3.1.3 Selektivní půdy 

Na selektivních půdách je potlačen růst nežádoucích bakterií. Ze směsi mikrobů jsou 

většinou selektovány patogenní bakterie a je potlačen růst nepatogeUIÚ flóry, která by mohla 

růst patogenů potlačit nebo zamaskovat. Selektivními se stávají půdy i po přidání antibiotik. 

Například vankomycin nebo kolistin se užívají pro záchyt meningokoků, bacitracin pro záchyt 

hemofilů. 

2.4.3.1.4 Diagnostické půdy 

Diagnostická půda obsahuje substrát, na který se nechá mikrob působit. Změny mohou být 

patrné přímo nebo po ozřejmení vhodným indikátorem. Na diagnostických půdách lze 

prokázat některé vlastnosti mikroba a určit tak jeho druh. 

2.4.3.1.5 Selektivně diagnostické 

Selektivně diagnostické půdy se především uplatňují při kultivaci patogenů z materiálů, 

kde se předpokládá přítomnost průvodní mikroflóry. Jedná se například o vzorky stolice, 

potravin, pitevní materiál. Součástí selektivně diagnostické půdy je inhibitor růstu, substrát 

a indikátor. Nejznámějšími selektivně diagnostickými půdami jsou půda Endova a půda 

MacConkey. 

2.4.3.1.6 Transportní půdy 

Transportní půda slouží k udržení životaschopnosti mikrobů během přepravy nikoliv 

kjejich pomnožení. Nejčastěji používané jsou Stuartovo transportní médium a jeho 

modifikace Amies s aktivním uhlímlO
. 

2.4.3.2 Sestava kultivačních půd pro diagnostiku nejčastějších původců bakteriálních 
meningitid 

Pro běžnou kultivační diagnostiku nejčastějších původců hnisavých meningitid je třeba 

použít sady minimálně tří kultivačních médií. Základem je krevní agar nebo jeho modifikace 

(např. Columbia agar) s minimální obsahem 5 % beraní krve. Krevní agar je vhodným 

kultivačním médiem PIo záchyt rychle rostoucích grampozitivních bakterií. Pokud narostlé 

kolonie bakterií produkují určitý druh herno lyzinu, můžeme při vhodném osvětlení, na agaru 

kolem kolonii pozorovat zónu hemolýzy. Kultivaci na krevním agaru doplňuje kultivace 

na čokoládovém agaru, který se připravuje zahřátím krevního agaru na 80°C, čímž dojde 

k hemolýze beraních erytrocytů a uvolnění růstových faktorů do agaru. Přítomnost růstových 
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faktorů usnadňuje růst hemotilů a meningokoků. Pro záchyt enterobakterií a gramnegativních 

nefermentujících tyček (pseudomonády, acinetobaktery) sestavu ku1tivačních půd doplníme 

ještě o půdu Endovu nebo půdu MacConkey. Obě tyto půdy mají podobné složení a patří mezi 

půdy selektivně diagnostické. Obsahují žlučové soh a barviva, která inhibují růst 

grampozitivních bakterií. Diagnostickou složkou v těchto půdách je laktóza. Laktóza pozitivní 

kolonie (bakterie štěpící laktózu) mají růžovou barvu a kolem kolonií může být patrný růžový 

precipitát (E.coli). Laktóza negativní kolonie jsou pak bezbarvé (Salmonela spp., Shigella 

spp. ). Výše uvedenou sestavu půd kultivujeme při 37°C. Odečet primokultury z KA, E, MC 

provádíme za 24 hodin od založení kultivace. Čokoládový agar hodnotíme až po 48 hodinách 

od založení kultivace. 

Krevní a čokoládový agar je vhodné kultivovat paralelně při 37°C v aerobní atmosféře 

a za zvýšené tenze CO2. 

Tekutý klinický materiál (likvor) lze asepticky aplikovat do hemokultivační nádobky 

a vložit do automatizovaného hemokultivačního přístroje. Pokud je k dispozici pouze 

omezený objem materiálu očkujeme do tekuté kultivační půdy (bujonu), kde dojde 

k pomnožení případných patogenů . 

Základní spektrum těchto médií je třeba dále rozšířit při podezření na mykotickou etiologii 

(kryptokoky) o Sabouraudův agar. Sabouraudův agar je selektivní půdou určenou ke kultivaci 

kvasinek a plísní. Kultivační teplota je 28°C a odečet primokultury se provádí po 48 hodinách 

od založení kultivace. Při podezření na anaerobní etiologii (mozkový absces) je nutné tomu 

přizpůsobit jak odběr a transport klinického materiálu tak i kultivační podmínky. Kultivační 

půdy pro anaerobní kultivaci obsahují redukční činidla snižující jejich redox potenciál. 

Kultivace probíhá v anaerostatu, kde je chemickou reakcí kyslík nahrazen C02. U bazilárních 

meningitid (meningitis basilaris) je nejčastějším původcem Mycobakterium tuberculosis. 

Ke kultivaci mykobakterií se používá Lowenstein-Jensenova půda. Kultivace trvá 3-9 týdnů, 

proto není tato půda připravována do Petriho misek, ale je našikmo vylévána 

do uzavíratelných zkumavek, aby se zabránilo vysychání. 

Zvolením nevhodné kultivační sestavy půd značně snižujeme pravděpodobnost záchytu 
.. 

etiologického agens. V případě závažných onemocnění jako je bakteriální meningitida 

je žádoucí dobře fungující kontakt mezi odesílajícím lékařem a diagnostickou laboratoří. Pro 

klinického mikrobiologa je zásadní znalost základních dat o pacientovi, jeho diagnóze, 

předchozí nebo současné léčbě antibiotiky apod. Pouze na základě těchto informací může 
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mikrobiolog volit správnou strategii laboratorního vyšetření (včetně výběru vhodného spektra 

kultivačních médií) s co nejvyšší pravděpodobností průkazu původce infekce a adekvátní 

interpretaci výsledku celého diagnostického procesu. Příkladem může být laboratorní 

diagnostika bazilární meningitidy (mykobakteriální etiologie) nebo krypto kokové meningitidy 

u významně imunokomprimovaného jedince. Pokud nejsou mikrobiologovi známy příslušné 

okolnosti a vyšetření tím pádem není cíleno na příslušné patogeny, konečný výsledek může 

být chybně prezentován jako negativní se všemi, často velmi nepříznivými důsledky pro 

pacienta 10,29. 

2.4.3.3 Hemokultivace 

Při podezření na přítomnost bakterií v krevním řečišti Je nutné odebrat vzorek krve 

na hemoku1tivaci3o
. 

2.4.3.3.1 Odběr vzorku krve na hemokultivaci 

Odběr vzorku krve na hemokultivaci (hemokultura) musí probíhat za přísně aseptických 

podmínek. Jakékoliv nedodržení standardních operačních postupů při odběru může vést 

ke kontaminaci vzorku kožní mikroflórou a tím ke vzniku falešně pozitivního výsledku. 

Před vlastním odběrem provedeme dezinfekci povrchu gumové zátky hemokultivační 

nádobky a místa vpichu nejprve alkoholem a následně dalším antiseptikem. Palpaci žíly 

je nutné provést před použitím antiseptika nebo palpovat ve sterilních rukavicích. Pokud 

se nepodaří provést odběr prvním vpichem, je doporučeno vyměnit jehlu, aby se zabránilo již 

výše zmíněné kontaminaci vzorku. Po aplikaci vzorku krve do hemokultivační nádobky 

vzorek s kultivačním médiem důkladně promísíme převracením. Důležité je rovněž řádné 

označení identifikací pacienta. Automatizované hemokultivační systémy umožňují použití 

čárových kódů. 

Objem odebírané krve či jiného materiálu se musí řídit doporučením výrobce. 

U dospělých pacientů se odebírá zhruba lOml krve na jednu venepunkci. U pediatrických 

pacientů se odebíraný objem krve pohybuje od 1-4 ml v závislosti na věku pacienta. 

Odběr vzorků krve na hemokultivaci by měl být proveden při vzestupu teplotní křivky 

nebo při zimnici maximálně však 4 x denně. Pokud je to možné, měl by být odběr proveden 

před nasazením antibiotika. Pokud už byla antibiotika pacientovi podána, je nutné alespoň 

použít hemokultivační nádobku s inhibitory antibiotik a krev odebrat pokud možno před 

aplikací pravidelné dávky antibiotika. 



Hemokultivačni nádobky by měly být dopraveny do laboratoře v co nejkratším čase. 

Skladování i transport by měl probíhat při pokojové teplotě a v žádném případě by neměly být 

umisťovány do lednice, aby eventuálně přítomné, k chladu vnímavé mikroorganismy (např. 

meningokoky nebo pneumokoky) nebyly tímto způsobem inhibovány nebo usmrceny30. 

2.4.3.3.2 Kultivace hemokultur 

V současné době se kultivace hemokultur provádí v automatizovaných hemokultivačních 

systémech, ke kterým jsou výrobcem dodávány kultivační média. Využitím těchto systémů 

se diagnostika hemokultivací urychlila ve srovnáni se staršími metodami průměrně o 24 

hodin. 

Komerčně vyráběná kultivační média lze použít jak pro aerobni tak anaerobní kultivaci. 

Detailní složení nebývá výrobcem uváděno, ale základni složkou je vždy různě obohacený 

bujón. Kultivační nádobky určené k anaerobní kultivaci jsou navíc plněny atmosférou 

snižující redox potenciál bujónu čímž je umožněn růst anaerobních mikrobů. Po podání 

antibiotické terapie se používají média s přidanými inhibitory antibiotik. Vhledem k menším 

objemům odebírané krve od dětí je nutné použít speciální hemokultivační nádobky pro 

pediatrické pacienty. Jednotlivé druhy hemokultivačních médií jsou od sebe odlišeny barvou. 

V současné době se v mikrobiologických laboratořích používají dva automatizované 

hemokultivační systémy, BACTEC a BacT/ALERT. 

Oba systémy jsou založeny na principu detekce nárůstu CO2, který je produkován při růstu 

a množení bakterií v kultivačním médiu. Uvedené systémy se liší svým detekčním systémem. 

Detekce mikrobiálního růstu u přístroje BACTEC je založena na fluorescenčním průkazu 

tvorby oxidu uhličitého. Detekčni systém je počítačem aktivován každých deset minut. 

Zatímco hemokuhivační nádobky pro BacT/ALERT mají na svém dně barevný indikátor 

umístěný pod semipermeabilni membránou propustnou pro CO2 Při růstu bakterií dojde 

ke zvýšení tenze CO2 v kultivační nádobce a tím i ke změně barvy indikátoru na jejím dně. 

Barevný indikátor CO2 je periodicky kontrolovaný čidlem. Barevná změna indikátoru je stálá 

a viditelná pouhým okem. U obou systému je služba v laboratoři upozorněna akustickým 

nebo optickým signálem na detekované barevné změnťl,32 . .. 

2.4.3.3.3 Zpracování pozitivní hemokultury 

Po akustické nebo optické signalizaci automatického hemokultivačního přístroje vyjmeme 

kultivační nádobku a připravíme nátěr obarvený dle Grama. Výsledek mikroskopického 
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nálezu neprodleně telefonicky hlásíme ošetřujícímu lékaři. Dále pozitivní hemokulturu 

rozočkujeme na vhodnou sestavu půd. Krevní agar, čokoládový agar, půdu Endovu nebo 

MacConkeyho inkubujeme při 37°C v 5% CO2 atmosféře. Sabouraudův agar inkubujeme při 

28°C. Pokud se jednalo o anaerobní hemokultivační nádobku rozočkování se provádí na půdy 

se sníženým redox potenciálem a inkubace se provádí v anaerostatu při 37°C30
. 

2.4.4 Průkaz bakteriální DNA pomocí peR 

2.4.4.1 PCR (Polymerase Chain Reaction) 

2.4.4.1.1 Historie PCR 

Polymerázová řetězová reakce byla jako laboratorní metoda vyvinuta v roce 1983 

v biotechnologické firmě Cetus Corporation v Emeryville v Kalifornii, pod vedením Karyho 

Mullřse. Jednalo se o řešeIÚ projektu exponenciální amplifikace oligonukleotidů v tzv. 

betaglobinovém programu. Na dalším vývoji metody k rutinnímu používání pracovali další 

zaměstnanci firmy Fred Faloona, Randall Saikki, Stephen Scharf, Thomas White, Henry 

Ehrlich, Norman Arnheim, Glenn Horn. V roce 1993 byla Kary Mullisovi za objev PCR 

udělena Nobelova cena5,33,34. 

2.4.4.1.2 Princip PCR 

PCR metodou enzymaticky množíme (amplifikujeme) cílové úseky DNA in vitro. Pro 

amplifikaci cílového úseku DNA není nutné znát jeho přesnou nukleotidovou sekvenci, ale 

pouze pořadí nukleotidů, které nám cílový úsek DNA ohraničují. Tyto krátké úseky DNA 

o známé sekvenci 20-25 nukleotidů nazýváme primery nebo také oligonukleotidy. Primery 

hybridizují na komplementární úsek templátové DNA a tím vymezí oblast řetězce DNA kde 

dojde k syntéze nového vlákna. Syntéza nového vlákna probíhá vždy ve směru 5'- 3' . 

Cílová sekvence, na kterou primery hybridizují musí být specifická jen pro amplifikovanou 

oblast a nesmí se vyskytovat na jiných úsecích DNA. Syntéza nových vláken DNA 

je katalyzována termostabilní DNA polymerázou. Nejčastěji používaným enzymem v PCR 

je Taq polymeráza izolovaná z bakterie Thermus aquaticus, žijící v blízkosti horkých 

pramenů5 ,33,34. 

2.4.4.1.3 Reakční směs PCR 

Složení a příprava reakční směsi je klíčovým krokem k úspěšnému proběhnutí PCR. 

Reakční směs, také označovaná jako master mix, musí obsahovat tyto složky: 
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a) Templátovou DNA, jedná se o izolovanou DNA vzorku. 

b) Oligonukleotidové primery, 20-25 nukleotidů dlouhé úseky, komplementární k oběma 

koncům amplifikovaného úseku DNA. 

c) Deoxyribonukleotidtrifosfáty (dNTP) : dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stavební kameny pro 

syntézu nových vláken DNA. 

d) Termostabilní DNA polymeráza: např. Taq polymeráza, teplotní optimum 72-80°C. 

e) Mg2+ 

f) Pufr obsahující udržující optimální pH (7-8) pro danou DNA polymerázu. 

Pokud používáme termocykler bez ohřevu víčka, je nutné reakční směs převrstvit 

minerálním olejem, aby nedocházelo k odpařování reakční směsi během cyklace 

a kontaminaci víčka zkumavky33,34. 

2.4.4.1.4 Základní protokol peR 

PCR probíhá za pravidelného střídání tří teplotních kroků v termocykleru. Po proběhnutí 

všech kroků hovoříme o tzv. cyklu. Cyklus je opakován průměrně 20-30x. 

První fáze cyklu probíhá při teplotě vyšší než 90°C (95°C), kdy dochází k denaturaci 

templátové DNA. Přerušením vodíkových můstků mezi bázemi dojde k oddělení obou řetězců 

dsDNA a vzniku dvou samostatných jednořetězcových vláken (ssDNA) 

Při druhém kroku dojde ke ochlazení reakční směsi na teplotu v rozmezí 50-65°C. V této 

fázi dochází k nasednutí (annealingu) primerů na komplementární sekvence (pokud jsou 

ve vzorku přítomny) jednoretězcové DNA. Místa vazby primerů vymezují oblast DNA, která 

bude amplifikována. Optimální teplota pro daný primer je o několik stupňů nižší než 

Trn (melting temperature). Trn, je taková teplota při které je dsDNA z poloviny denaturována 

a lze ji odhadnout podle vzorce Trn = G/C x 4+AlT x 2. Syntéza specifických primerů je dnes 

komerčně dostupná, optimální teplota annealingu je uváděna výrobcem. 

V třetím teplotním kroku cyklu dojde k zahřátí směsi na 70-74°C. Při této optimální 

pracovní teplotě pro Taq polymerázu dochází k prodlužování (elongaci) nukleotidových 

řetězců. 

Taq polymeráza nasedá na 3' konce primerů a připojuje nové nukleotidy ve směru 5'-3 ' 

řetězce5 , 33,34. 

2.4.4.1.5 Interní kontrola kvality 



Pro získání validního výsledku vyšetřeni PCR metodou by každá sestava vzorků měla 

obsahovat interní kontrolu kvality. Interní kontrola kvality zahrnuje: pozitivní kontrolu, 

negativní kontrolu a kontrolu inhibice polymerázy37. 

2.4.4.1.5.1 Inhibice polymerázy 

Ve vyšetřovaném vzorku se může být přítomna řada látek způsobujících inhibici PCR. 

Vyřazením enzymu z činnosti nedojde k amplifikaci cílové sekvence, i když je ve vzorku 

přítomna. Pokud není v reakci kontrola inhibice polymerázy přítomna, bude následná detekce 

peR produktu falešně negativní. 

Mezi známé inhibitory patří škrobový pudr nebo talek používaný na vnitřní straně 

ochranných pracovních latexových rukavic, proto jsou v molekulárně biologických 

laboratořích striktně používány powder-free rukavice. Významnou inhibici způsobuje také 

hemoglobin, proto je při zpracování plné krve nutné použít vhodný postup izolace DNA 

odstraňující nebo neutralizující inhibitory. Heparin je další ze známých inhibitorů, proto při 

odběru nesrážlivé krve volíme vhodné antikoagulační činidlo (např.EDTA). Dodržováním 

správných laboratornich postupů můžeme procento inhibic značně snížit, ale ne zcela 

e1iminovat. Vznik falešně negativních výsledků nám pomůže zcela odstranit interní kontrola 

kvality v testu5,35. 

Například interní kontrola v systémech AMPLlCOR™Roche pracuje na pnnclpu 

koamplifikace nukleové kyseliny ve vzorku a synteticky připraveným řetězcem DNA, který 

má zpravidla shodný počet nukleotidů i koncové sekvence s amplifikovaným úsekem DNA 

ze vzorku. Do reakční směsi se přidává před přidáním vzorku. Shodné koncové sekvence 

interni kontroly a cílové DNA tedy umožňují použití stejného páru primerů. Interní kontrola 

se přidává v nízké koncentraci, aby nedošlo k jej í přednostní amplifikaci před vzorkem. 

U vysoce pozitivních vzorků však může dojít k přednostnimu vyčerpání zdrojů z master 

mixu na amplifikaci cílové nukleové kyseliny a důsledkem toho je nízká nebo negativní 

hodnota interni kontroly35. 

U metod průkazu DNA extrahumánního genomu je možné použít jako kontrolu inhibice 

úseku lidské genomitké DNA, která je vždy v každém biologickém materiálu přítomna36 . 

U výtěrů např. z urogenitálního traktu, pak tato kontrola nedetekuje pouze inhibici 

polymerázy, ale i kvalitu provedeného stěru jehož razantnost je důležitá především při 

průkazu intracelulárních patogenů. 
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Příklady hodnocení testů používajících systém kontroly inhibice polymerázy PopIsuJe 

tabulka č. 7 

Amplifikace vzorku Amplifikace interní kontroly Interpretace výsledku 

negativní pozitivní negativní 
I pozitivní pozitivní Qozitivní 

negativní neqativní inhib,ice polymerázy 

pozitivní negativní pozitivní 

Tab. 7 Hodnocení testů používajících systém kontroly inhibice polymerázy 

2.4.4.1.5.2 Pozitivní kontrola 

Pozitivní kontrola je nedílnou součástí každé prováděné peR. Pozitivní kontrola obsahuje 

reakční směs a cOovou sekvenci DNA v koncentraci blízké mezi stanovitelnosti pro danou 

metodu. V zásadě lze použít pozitivní vzorky z předchozích vyšetření. 

2.4.4.1.5.3 Negativní kontrola 

Negativní kontrola v peR slouží k odhalení případné kontaminace reakční směsi. 

Negativní kontrola by měla obsahovat reakční směs a nukleovou kyselinu neobsahující 

cílovou sekvenci DNA. Bohužel v praxi bývá jako negativní kontrola používána reakční směs 

a destilovaná voda nebo pufr5
,37. 

2.4.4.1.6 Detekce produktů amplifikace 

2.4.4.1.6.1 Elektroforéza nukleových kyselin 

Elektroforéza nukleových kyselin je metoda využívající pohybu elektronegativně nabitých 

molekul DNA v elektrickém poli. K separaci fragmentů DNA v gelu dochází v závislosti 

na relativní molekulové hmotnosti a velikosti náboje. Jako separační gel je používána agaróza 

nebo polyakrylamid. Koncentraci elektroforetického gelu volíme podle velikosti 

separovaných fragmentů5 . 

2.4.4.1.6.2 Enzymatické značení nukleových kyselin 

K enzymatickému značení nukleových kyselin se používají chromogenní, 

chemiluminíscenční nebo fluorescenční substrát a enzym konjugovaný s protilátkou nebo 

avidinem5
. 

Využitím enzymatického značení nukleových kyselin jsou např. metody používající 

biotinylované primery. Po proběhnutí peR získáme biotinem značený amplikon. Po přidání 

konjugátu obsahujícího streptavidin s křenovou peroxidázou dojde k navázání streptavidinu 
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na biotin. Následuje odmytí nenavázaného konjugátu a přidání substrátu (3, 3', 5, 5' 

Tetrametylbenzidin a peroxid vodíku). Konjugát s křenovou peroxidázou katalyzuje oxidaci 

TMB v přítomnosti peroxidu vodíku a vytváří modře zbarvený komplex4o. 

2.4.4.2 Real-Time peR 

Real-Time peR (peR v reálném čase) kombinuje klasickou peR a hybridizaci . V jedné 

zkumavce tak probíhá současně amplifikace nukleových kyselin a hybridizace fluorescenčně 

značených sond na amplifikovaný produkt. Výhodou je menší počet manipulací se vzorkem 

a tím snížení rizika kontaminace. Výsledky při použití Real-Time peR jsou dostupné 

do jedné až dvou hodin, což zrychlilo diagnostiku některých infekčních agens v klinické 

mikrobiologii a umožnilo zavedení některých metod do statimového režimu38
. 

2.4.4.2.1 Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET) 

FRET je jedním z používaných detekčních systémů Real-Time peR. Princip FRET 

je založen na přenosu energie zjedné molekuly fluorescenčního barviva (fluorescein) 

na sousední molekulu fluorescenčního barviva (Le Red 640)39. 

Tento systém zahrnuje dvě oligonukleotidové sondy navržené tak, aby hybridizovaly vedle 

sebe uvnitř cílové DNA sekvence. První sonda je značena na 3' konci fluoresceinem a plní 

funkci donoru, druhá sonda je značena na svém 5' konci a slouží jako akceptor. První 

fluorochrom je excitován po osvícení LED diodou a emituje zelené fluorescenční světlo , 

kterým je excitován akceptor, tedy druhý fluorochrom . Ten emituje červené fluorescenčni 

světlo , které je měřeno. Důležitou podmínkou pro FRET sondy je, aby se emisní spektrum 

donoru překrývalo s excitačním spektrem akceptoru, tak jak Je znázorněno 

na obrázku Č . 7 38,39. 
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Donor Akceptor 

Excftace 

" 

FRET 
Obr. 7 Princip FRET 39 

FRET sondy umožňují provedení další analýzy, tzv. křivky tání (melting curve analysis). 

Tato analýza našla své uplatnění například v identifikaci SNP (Single nucleotide 

polymorphism). Program "Křivka tání" se používá k analýze PCR produktů podle jejich 

Tm (melting temperature). Tm je teplota při které je DNA z 50% denaturována. Po ukončení 

amplifikačního programu je kapilára s PCR produkty zchlazena pod 50°C. Následně je teplota 

postupně zvyšována a současně měřena intenzita fluorescence. Se zvyšující teplotou dochází 

k postupné denaturaci DNA a tím i ke ztrátě fluorescenčního signálu39
. 

2.4.4.2.2 Light cycler 

Light cycler (Roche Molecular Biochemicals) je jeden z několika přístrojů, které lze použít 

pro Real-Time PCR. Tento přístroj využívá k ohřevu a chlazení vzduch nikoliv tepelné bloky 

jako u konvenční PCR. Díky této technologii je průběh teplotního cyklu zhruba desetkrát 

rychlejší. 

2.4.4.2.2.1 Tepelná komora 

Teplotu v tepelné komoře kontroluje integrovaný měřící systém vybavený teplotním 

čidlem. Teplotní čidlo je instalováno poblíž kapilár se vzorky uloženými v karuselu. Jako 

teplosměnného média je použit vzduch distribuovaný vysokorychlostním větrákem 

umístěným na dně teplotní komory. Vzduch je nasáván do přístroje z okolního prostředí 

a ohříván pomocí vyhřívací spirály umístěné v horní části přístroje . 
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2.4.4.2.2.2 Fotometr 

Fotometr se skládá ze dvou jednotek (excitační a detekční) propojených světlovodem. 

Zdrojem v excitační jednotce je modrá LED dioda s emisním maximem 470 nm. Při měření 

otáčí krokový motor karuselem se vzorky uvnitř tepelné komory tak, aby se špička kapiláry 

nacházela vždy přesně vohnisku optiky fotometru. Světlo vyzařované modrou LED 

je soustředěno na špičku kapiláry, ve které se excituje fluorescenční barvivo. Emitované 

fluorescenční záření je pomocí dichroického zrcadla odráženo zpět do fotometru. 

Ve světlovodu se fluorescenční záření nezávisle na vlnové délce rozděluje do šesti kanálů. 

V detekční jednotce je fluorescenční záření soustřeďováno asférickými čočkami a pomocí 

optické filtrační soustavy měřeno v závislosti na vlnových délkách při 530 nm, 555 nm, 

610 nm, 640 nm, 670 nm a 750 nm. Další asférickou čočkou se signály zjednotlivých 

detekčních kanálů přenášejí do fotohybridu ke konečnému vyhodnocení. 

VzduChOvý ohřev 
a chlazení pro rychlou 
teplotní změnu 

Vyhřivací i I 

Kroko'J'f motor 
umist"ujíc I vzorky 

\ ",,,, OP,."tik."yTnTrn.,-----, ...... \,(J.-I 

Tepelná 
komora 

Větrák 

Motor větrákU 

I 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

I 

Světelný zdroj (LED) 

/ 
/ 

/ 

I 

/ 
/ 

/ 

Uzavrená kapilára 20lJI nebo 
____ 1 OO~ 1 s vynikajiclm poměrerr 

_____ povrchu k objemu 

I 
Šestikanálový fotometr 

Karusel 
o kapacitě 
32 vzorků 

Krokový motor k polohování 
fotometru 

Obr. 8 Schéma přístroje Lightcycler 
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2.4.4.3 Validace molekulárně biologických metod na bázi extrahumánního genomu. 

Při převzetí nové metody z publikace je nutné provést validaci laboratorní metody. 

Validace kvalitativních metod prováděných pomocí tzv. in-house postupů tj. bez CE značky 

zahrnuje: 

a) určení parametrů přesnosti , kterými jsou opakovatelnost a reprodukovatelnost. 

b) Pro stanovení opakovatelnosti je nutné provést minimálně 10 měření na třech 

koncentračních hladinách, jeden vzorek v oblasti meze stanovitelnosti, druhý v oblasti 

střední hodnoty a třetí voblasti nejvyšší hodnoty. Reprodukovatelnost stanovíme 

opakovaným provedením měření v 10 po sobě jdoucích pracovních dnech. 

c) ověření linearity (pracovního rozsahu), například pomocí nativních vzorků o známé 

koncentraci 

d) ověření meze stanovitelnosti 

e) účast v programech mezilaboratorní kontroly kvality(EHK) 

f) stanovení systému interní kontroly kvality ajejího dodržování37 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Průkaz DNA N. meningitidis, H. influenzae b, S. pneumoniae 

Vzorky biologického materiálu s požadavkem na vyšetření průkazu DNA N. meningitidis, 

H injluenzae b, S. pneumoniae byly vyšetřeny v laboratoři molekulární biologie KlinLab. 

Průkaz DNA Neisseria meningitidis, Haemophilus injluenzae a Streptococcus pneumoniae 

byl proveden na přístroji Lightcyc1er (Roche) jako Real-Time PCR. Jedná se o modifikaci 

převzaté metody z odborné práce41
. V původní práci autoři Corless et al. prováděli amplifikaci 

a detekci DNA výše uvedených patogenů na přístroji TaqMan. Pro naše účely bylo zvoleno 

odlišné značení sond vhodné pro použití na přístroji Lightcyc1er 2.0 (Roche). 

Cílovou sekvencí pro detekci DNA N. meningitidis byl zvolen gen ctrA, který je specifický 

pro N. meningitidis a obsahují ho všechny séroskupiny N. meningitidis. Pro detekci DNA 

H injluenzae byl použit gen bexA kódující protein obsažený v pouzdře opouzdřených 

hemofilů. Primery a sondy jsou navrženy tak, aby specificky hybridizovaly pouze 

s H injluenzae b. Posledním genem je Ply gen kódující hemolyzin specifický protein, 

extracelulární toxin produkovaný S. pneumoniae. 

Oligonukleotidové primery a f1uorescenčně značené hybridizační sondy pro Lightcyc1er 

2.0 byly navrženy a připraveny firmou TIB MOLBIOL Berlin. Hybridizační sondy jsou 

značeny f1uoresceinem (FL) ajeho FRET partnery LC640, LC670, LC705 viz. tabulka Č. 8 

bc Haemophi/us injluenzae bex A bp Trn 

bexA F ggCgAAATggTgCTggTAA 142-160 58, I°C 
bexAB gCCTTggAATgCCCCACTA 270-251 59YC 
bexA FL TCAATCgTACCACTTgTTggAggCTC X 217-192 64YC 
bexA LC705 CACCACTCATCAAACgAATgAgCgT P 189- 165 64,6°C 

Streptococcus pneumoniae, ply Gen Trn 

ply F TgCAgAgCgTCCTTTggTCTAT 893- 914 59,6°C 
ply B gCTTCCACTCTgTCTgAggAgCTA 1044-1021 59,6°C 
ply FL TCATCACTCTTACTCTCgTggTTTCCAACTTgA X 979-949 64,8°C 
p1y LC670 TAgACTTggCgCCCATAAgCAAC P 946-924 63YC 

Neisseria menjngitidis ctr A Trn 

ctrA F gCTgCggTAggTggTTCAA 752-770 58,9°C 
ctrA B CCCACCgCACCCATAgA 939-923 57,5°C 
ctrA FL TTCgTACTACATTgCCACgTgTCAgC x 824-799 64,4°C 
ctrA LC640 CACATTCgTATCCTgCACATTTgCC P 796-772 64YC 

Tab. 8 Sondy a primery použité k detekci DNA N. meningitidis, H. injluenzae b, S. pneumoniae 

31 



3.1.1 Materiál 

Vzorky biologického materiálu s požadavkem vyšetření průkazu DNA N. meningitidis, 

H. injluenzae b, S. pneumoniae byly zaslány do laboratoře molekulární biologie KlinLab s.r.o. 

v průběhu období 2006-2008 (březen). Jednotlivé vzorky byly zaslány z těchto pracovišť: 

ÚVN Praha, Thomayerova nemocnice, FN Motol, FN Královské Vinohrady, Nemocníce 

Kladno, Nemocnice Příbram. 

K vyšetření byly zaslány vzorky likvoru nebo krve s antikoagulačním činidlem EDTA, 

ve dvou případech bylo vyšetřeno sérum a v jednom případě jsme se pokusili o průkaz DNA 

z pozitivní hemokultury. 

3.1.2 Izolace DNA z vyšetřovaného materiálu 

K izolaci DNA byl použit komerční kit firmy Qiagen, QIAamp DNA Mini kit. Vlastní 

izolace vzorků byla provedena v biohazard boxu s použitím sady automatických pipet 

určených pouze pro izolaci DNA a špiček s filtrem následujícím postupem: 

1. do sterilní zkumavky Eppendorf o objemu 1,5 ml bylo napipetováno 20~1 

proteinázy K, 200~1 vzorku, 200~llyzačního pufru (AL) 

2. vortex 15 s 

3. inkubace v termobloku při 56°C 10 minut 

4. krátká centrifugace (odstranění aerosolu na víčku zkumavky) 

5. přidání 200~1 96% ethanolu, vortex, centrifugace 

6. celý obsah zkumavky byl přepipetován do speciální centrifugační kolonky, která se 

skládá ze dvou částí (obrázek č. 9) 

7. centrifugace 8000 otáček/min, 1 min 

8. přendání horního dílu kolonky do nové spodní části, 500~1 promývacího pufru (A W1) 

9. centrifugace 8000 otáček/min, 1 min 

10. přendání horního dílu kolonky do nové spodní části, 500~1 promývacího pufru (A W2) 

ll. centrifugace 14000 otáček/min, 3 min 

12. přendání horního dílu kolonky do nové spodní části, 50~1 elučního pufru (AE) 
~ 

13. inkubace při laboratorní teplotě, 1 min 

14. centrifugace 8000 otáček/min, 1 min 

15 . e1uční pufr obsahující DNA uvolněnou ze silikátu ve spodní částí centrifugační 

kolonky byl přepipetován do sterilní zkumavky s uzávěrem a řádně označen. 
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DOLNí ČÁST HORNí ČÁST 

MIKROCENTRIFUGAČNí ZKUMAVKA 

Obr. 9 Mikrocentrifitgační zkumavka k izolaci NK (Qiagen) 

Vzorky DNA byly okamžitě použity pro analýzu a následovně uchovávány při -80DC 

3.1.3 Příprava reakční směsi pro peR 

Reakční směs byla připravována v jiné místnosti než probíhala izolace DNA. K pipetování 

byla použita speciální sada pipet určená pouze k pipetování složek reakční směsi a sterilních 

špiček s filtrem. 

Všechny reagencie pro PCR jsou uchovávány při -20°C. Před smísením se nechávají tzv. 

roztát na ledu. K tomu účelu se používají speciální stojánky se zmrzlým gelem. Po rozmrznutí 

se všechny reagencie krátce vortexují a centrifugují. Složení reakční směsi je uvedeno 

v tabulce č. 9. 

Voda 4,6~1 

ctrA F(20~M) 9,5~1 
ctrA B(20~M) O,5~1 

ply F(20~M) O , 6~1 

ply B(20~M) O,6~1 

bexA F(20~M) O,5~1 

bexA B(20~M) O , 5~1 

ctrA FL(8~M) O,5~1 

ctrA LC640(8~M) O,5~1 

pfy FL(8~M) O , 6~1 

ply LC670(8~M) O,6~1 

bexA FL(8~M) O,5~1 

bexA LC705(8~M) O,5~1 

LG multiplex master* I 4,O~1 

konečný objem 15 , O~1 

templátová DNA 5 , O~1 

*Ltghtcycler Multiplex DNA Master HybProbe 
obsahuje Taq polymerázu, dNTP mix, 15mM MgCh 

I' 

Tab. 9 Složení reakční směsi pro jeden vzorek 
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Vyšetřovaná DNA a DNA interních kontrol kvality byla přidána v izolačním biohazard 

boxu v pořadí: negativní kontrola, vzorek, kontrola inhibice polymerázy, pozitivní kontrola. 

Po každém napipetování byla kapilára uzavřena, aby se zabránilo vzájemné kontaminaci mezi 

vzorky. Všechny kapiláry s reakční směsí a DNA byly centrifugovány při 3000 otáček/min, 

Ss. Po umístění kapilár v karuselu do přístroje byl spuštěn příslušný program. 

3.1.4 Interní kontrola kvality 

V každé vyšetřované sestavě vzorků byla současně přítornna negativní kontrola, pozitivní 

kontrola a kontrola inhibice polymerázy. Negativní kontrola obsahovala reakční směs a DNA 

neobsahující cílové sekvence. Pozitivní kontrola obsahovala reakční směs a templátovou 

DNA N. meningitidis, H influenzae b, S. pneumoniae. Jako kontrolu inhibice polymerázy 

byla použita reakční směs, vyšetřovaná DNA ajedna z detekovaných templátových DNA. 

3.1.5 Teplotní protil 

Jako denaturační teplota byla nastavena 95°C, hybridizační teplota 60°C, pracovní teplota pro 

Taq polymerázu 72°C. 

Jednotlivé časy a teplotní změny programu jsou uvedeny na obrázku č. 10. 
ydt:'r ~urtw.lt e -I U~- I~eport ("'f'1t. -2UUtl 0 ] - 1111 ~ ....... 

Edt VI"" T oo~ W...... Help 
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• 
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('C) 

O 

Cycles 55 An_alysis Mode Quantificatl?n 

Target Hold Slope Sec Target 
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95 00'0010 20 O 

60 000010 20 O 

72 0000:10 20 O -- .-

Program Name Krivka tani 
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95 0000:00 20 O 

50 00.01 :00 20 O 

85 00:00:00 0.1 O 
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O 
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('C) 

O 

O 

O 

Step size 
('C) 

O 

O 

O 

Step Delay 
(cycles) AcqUlsition Mode 

O None 

Step Delay 
(cycles) Acquisition Mode 

O None 

O f Single 

O None -

Step Delay 
(cycles) Acquisition Mode 

O None 

O None 

O Continuous - -
Obr. 10 Amplifikační program metody 



3.1.6 Vyhodnocení 

Po ukončení programu provedeme kvalitativní detekce amplifikačních křivek na třech 

vlnových délkách. 640 nm pro detekci N meningitidis (viz obrázek č. 11), 670 nm pro detekci 

S. pneumoniae a 705 nm pro detekci H injluenzae b. Pokud jsou splněny všechny parametry 

interní kontroly kvality (negativní kontrola, pozitivní kontrola, kontrola inhibice polymerázy) 

hlásíme výsledek odesílajícímu lékaři. 

~Qpen ... " ~Beport I. AunMaao 

l no~ ' Colo! Po> ' Nomo Amplification Curves 

• 1 paMvni kontrolo 
• 2 interní kOl1lrolo 

• 3 pocient 
• 4 negotjvri kontrol. 

2 4 6 8 10 12 14 16 1 a 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 
Cycles 

..!J AMlvsisNotes 

Logqed on to lQ(~xor3 a5 moIblcl 

Obr. 11 Amplifikační křivky 610nm 

3.2 Bakteriální kultivace 

Bakteriální kultivace byla provedena v mikrobiologických laboratořích nemocničních 

zařízení, kde byli pacienti hospitalizováni. Všechny laboratoře používají doporučenou 

základní sestavu kultivačních půd. Krevní agar, čokoládový agar, Endovu půdu nebo 

MacConkeyho agar, Sabouraudův agar. Odlišnosti byly uvedeny u pomnožení, kdy byl 

35 



v několika případech likvor asepticky aplikován do hemokultivační nádobky a kultivován 

v automatickém hemokultivačním přístroji. 

3.3 Přímý průkaz solubilních antigenů latexovou aglutinací 

Latexová aglutinace (pokud byl dostatek materiálu a byla požadována) byla prováděna 

ve stejných laboratořích jako bakteriální kultivace. Všechny laboratoře uvedly použití 

diagnostického setu Pastorex meningitis firmy BioRad. Tímto diagnostickým setem lze 

prokázat následující antigeny: N. meningitidis A, C, Y/W135, H. injluenzae b, Streptococcus 

skupiny B, S. pneumoniae, N. meningitidis B/E.coli Kl. 

Postup zpracování vzorku likvoru a pozitivní hemokultury v mikrobiologické laboratoři 

je znázorněn na obrázku Č. 12. 

MIKROSKOPIE 

GRAM POZITIVNí 

NEGATIVNí 

lIKVOR HEMOKULTURA 

LATEXOVÁ 
AGLUTINACE 

(Iikvor) 

NEGATIVNí 

POZITIVNí 

KULTIVACE 

Streptococcus pnellmoniae 
Streptococclls spp. 
Staphylococcus spp. 
Ustelia monocytogenes 
Enterobacteriace8e 

Neisseri8 meningitidis 
Haemophi/us spp. 

Escherichia coli 8 další 
Enterob8cteriaceae 

Obr. 12 Zpracování vzorku likvoru a pozitivní hemokultury 
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4. VÝSLEDKY A DISKUSE 

4.1. Výsledky 

V této práci jsme porovnávali výsledky souboru 32 pacientů. Z likvoru bylo provedeno 

a 22 vyšetření a 10 vyšetření bylo provedeno z krve. U všech pacientů (32) bylo provedeno 

vyšetření průkazu DNA N. meningitidis, H injluenzae b, S. pneumoniae metodou peR 

a bakteriologická kultivace zaslaného materiálu. Pouze u 21 pacientů bylo provedeno 

vyšetření přímého průkazu solubilnkh antigenů pomocí latexové aglutinace. U ostatních 

pacientů nebylo vyšetření latexovou aglutinací odesílajícím lékařem požadováno nebo nebylo 

provedeno pro nedostatek vyšetřovaného materiálu. Materiály s požadavkem na vyšetření 

peR byly zaslány do laboratoře molekulární biologie KlinLab v období 2006-2008 (březen). 

Bakteriální kultivace a latexová aglutinace byly provedeny v mikrobiologických laboratořích 

příslušných nemocnic, kde byli pacienti hospitalizováni. 

Výsledky vyšetření peR bakteriologické kultivace, latexové aglutinace jsou uvedeny 

v tabulce Č . 10 a 11. 

Vyšetřeni průkazu DNA bylo pozitivní ve 13 případech (6x N. meningitidis, 

2x H injluenzae b, 5x S. pneumoniae). Bakteriální kultivace byla pozitivní v 9 případech 

(2x N. meningitidis, lx H injluenzae b, 5x S. pneumoniae, lx E. coli). Latexová aglutinace 

byla pozitivní v 8 případech (3x N. meningitidis, lx H injluenzae b, 3x S. pneumoniae, 

lx vykazuje pozitivitu současně tří bakterií N. meningitidis, S. pneumoniae, Streptococcus 

skupiny B). 

Metoda peR vykazuje oproti bakteriální kultivaci vyšší pozitivitu v 8 případech. Jednou 

bylo vyšetření peR provedeno z pozitivní hemokultury, kdy byla peR inhibována. Pouze 

lx byla bakteriologická kultivace pozitivní (S. pneumoniae) v případě, že výsledek peR byl 

negativní. Metodou peR nebyla v žádném případě prokázána jiná bakterie než byla 

vykultivována. 
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I 

pořadí věk PCR kultivace latexová aglutinace 

1 3 H.ínfluenzae b H.ínfluenzae b H. influenzae b 
2 33 neQativní neQativní neQativní 
3 81 H.ínfluenzae b neQativní nespecifická reakce 
4 18 N. meníngítídís neQativní negativní 

I 5 25 negativní negativní O 
6 2 S. pneumoníae I S. pneumoníae S. pneumoníae 

I 7 31 , negativní I negativní O -

8 26 N. meningítídís neQativní N. meníngítídís C 
9 2 N. meníngítídís neQativní [legativní 

10 60 S. ~neumoníae neQativní S. pneumoniae 
11 1 S. pneumoníae S. pneumoníae S. pneumoníae 
12 13 negativní negativní negativní 
13 88 S. pneumoniae negativní negativní 
14 17 negativní negativní neg-ativní 
15 43 .negativní negativní negativní 
16 27 negativní E. colí O 
17 32 negativní negativn'Í negativní 

18 9 negativní negativní negativní 
19 50 negativní negativní * 

20 3 měsíce S. pneumoniae S. pneumoníae ,O 
II 21 16 negativní negativní , n~gativní 

22 4 negativní negativní negativní 
o - vyšetření nenrovedeno 

* - Streptococcus skupiny B, N.meningitidis, S. pneumoniae 

Tab. 10 PCR, kultivace, latexová aglutinace mozkomíšního moku 

pořadí věk PCR kultivace latexová aglutinace 

1 22 
I 
negativní I negativní O 

2 65 negativní negativní O 
3 43 n~gativní negativní O 
4 1 inhibice S. pneumoníae O 
5 25 negativní S. pneumoniae O 
6 26 N. meningítidis negativní O 
7 60 negativní negativní O 
8 34 N. meníngitidis* N. meníngitidís N. meningitidís B 
9 16 neQativní negativní negativní 

10 20 N. meningitidís** N. meningítídís N. meningitidis B 

o - vyšetření neprovedeno 

* - vyšetření PCR provedeno ze séra 

** - vyšetření PCR provedeno ze séra a nesrážlivé krve se shodným výsledkem 
Tab. 11 PCR krev (EDTA), hemokultivace, latexová aglutinace séra 
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4.2. Diskuze 

Záměrem této práce bylo shrnutí a vzájemné porovnání laboratorních metod v současnosti 

používaných při diagnostice bakteriálních meningitid. Byla zde popsána klasická bakteriální 

kultivace, přímý průkaz solubilních antigenů latexovou aglutinací a průkaz DNA nejčastějších 

bakteriálních původců pomocí peR. Výsledky výše uvedených metod byly, kromě peR, 

poskytnuty různými mikrobiologickými laboratořemi v závislosti na hospitalizaci pacientů 

(mikrobiologie KlinLab S.LO . Praha, Thomayerova nemocnice, nemocnice Příbram, 

FN Motol, nemocnice Kladno, FN Královské Vinohrady). Vyšetření multiplex peR byla 

provedena v laboratoři molekulární biologie KlinLab S.LO. 

Diagnostika bakteriální meningitidy probíhá ve většině případů na základě klinických 

příznaků. Antibiotika bývají pacientovi podána již ve voze rychlé lékařské pomoci při 

převozu na specializované pracoviště (ARO, lIP). Včasné zahájení adekvátní terapie snižuje 

smrtnost tohoto onemocnění, popřípadě ovlivňuje rozsah trvalých následků. Avšak aplikací 

antibiotik před odběrem klinického materiálu klesá citlivost klasické bakteriální kultivace. 

Výsledky bakteriální kultivace jsou také značně ovlivnitelné provedením odběru, uchováním 

vzorku a způsobem transportu materiálu do laboratoře. Vzhledem k tomu, že zejména 

pneumokoky a meningokoky patří k baktériím vysoce vnímavým k zevním podmínkám 

(teplota, vyschnutí. .. ) je dodržení zásad správného uchování a transportu odebraného vzorku 

mnohdy rozhodující pro výsledek kultivačního vyšetření. Senzitivita dalších metod jako 

je mikroskopie a latexová aglutinace je ovlivněna především koncentrací bakteriálních buněk 

v příslušném vzorku a tak může, v závislosti na tom, v jakém stádiu infekce je likvor odebrán 

být také falešně negativní. 

Je nesporné, že pro zvýšení pravděpodobnosti zachycení etiologického agens je vhodné 

bakteriologickou kultivaci doplnit, zejména u těžkých infekcí, o přímý průkaz DNA pomocí 

peR. Metody založené převážně na peR obecně nacházejí své využití v laboratorní 

diagnostice pomalu rostoucích, kultivačně náročných, nekultivovatelných nebo mrtvých 

mikrobů. Jedná se o metody vysoce specifické a sensitivní, ale zavedení těchto metod 

do praxe je značně finančně náročné. V této práci byl přímý průkaz DNA N meningitidis, 

H injluenzae b, S. pneumoniae proveden multiplex peR v reálném čase (Lightcyc1er, Roche). 

Průkaz DNA výše uvedených patogenů je dostupný v několika laboratořích. V NRL pro 
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meningokoky je tato metoda zavedena jako konvenční peR s elektroforetickou detekcí 

amplifikovaných produktů42 . Laboratoř Infekční kliniky FN Bulovka uveřejnila výsledky 

peR metody v uspořádání nested rovněž s elektroforetickou detekcí amplifikovaných 

produktů36 . Zde uvedené metody se liší v diagnostickém čase, kdy je dispozici výs[edek 

vyšetření. Při použití Real-Time peR výsledek obdržíme zhruba za 2 hodiny od doručení 

vzorku do laboratoře, tedy v režimu statim. U konvenční peR se diagnostický čas pohybuje 

průměrně kolem 4-5 hodin v závislosti na objemu reakční směsi a počtu cyklů . Je otázkou, 

zda je tento dvouhodinový rozdíl mezi těmito metodami pro odesílajícího lékaře významný. 

Výhodou peR v reálném čase není pouze rychlost vyšetření, ale oproti konvenční peR 

minimálně o jeden řád vyšší citlivost metody. Pořizovací náklady přístrojového vybavení 

se pohybují okolo 1,5 milionu, je tedy nutné zvážit, zda má laboratoř takové spektrum 

vyšetření, aby vysoké vstupní náklady byly vratnou investicí. 

Výsledky vyšetření uvedené v této práci ukazují na vhodnost zavedení peR metod do praxe 

v laboratorní diagnostice bakteriálních meningitid. Výsledky těchto metod jsou dostupné 

řádově v hodinách a nejsou ovlivněny předchozí aplikací antibiotik, ani limitovány hustotou 

bakteriálního inokula jako klasická bakteriologické vyšetření. Tato vysoká citlivost a včasnost 

získání výsledku může ošetřujícímu lékaři významně usnadnit rozhodování o dalším 

léčebném postupu. 

Data získaná v rámci hodnocení souboru námi vyšetřených pacientů ukazují a potvrzují, 

že peR diagnostika má svůj nesporný přínos při srovnání s ostatními metodami v citlivosti. 

Ve čtyřech vzorcích mozkomíšního moku (celkový počet 22 vzorků) a v jednom ze séra 

(10 vzorků) byla pozitivita peR jediným výsledkem, který s vysokou pravděpodobností 

ukazoval na etiologii infekce. Kromě zásadní informace pro léčbu pacienta má, hlavně 

v případech meningokoků, tento údaj velmi důležitý epidemiologický aspekt. Jedná 

se o vyhledávání úzkých kontaktů s nemocným a jejich zajištění antibiotiky. 

Dostupnost peR vyšetření by ale nemělo v žádném případě diskriminovat stávající 

bakteriologickou diagnostiku, nebo ji dokonce nahrazovat. Bakteriálni kultivace je také 

nenahraditelná pro získání čisté kultury kmene a určení citlivosti na antibiotika, což 

má zásadní důležitost také z důvodu narůstající rezistence i u skupiny komunitních patogenů 

včetně původců hnisavých meningitid (pneumokoky s rezistencí k penicilinu . . . ). 

Diagnostika lmisavých meningitid je natolik důležitá, že využití co nejširšího spektra 

laboratorních metod je zcela oprávněné a každá, byť dílčí informace, má svoji váhu. peR 
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metoda uvedená v této práci je limitována specifitou primerů, což znamená, že pokud bude 

v materiálu přítomna jiná bakterie než v našem případě N. meningitidis, H. influenzae b, 

S. pneumoniae bude výsledek vyšetření negativní. 

V každém případě naše sledování na relativně malém souboru vyšetřených prakticky ukázalo 

přínos peR v příslušné diagnostice původců hnisavých meningitid. Je třeba ale také zdůraznit, 

že pokud nebude toto vyšetření standardizováno a dostupné např. fonnou komerčních setů, 

mělo by být situováno pouze na specializovaná pracoviště, která mají s danými metodami 

zkušenost a dovedou nálezy správně interpretovat. I tak zůstává otázkou, zda-li i v budoucnu 

by neměla být molekulární diagnostika tohoto typů infekcí záležitostí jen několika 

akreditovaných center a to jak z důvodu validity výsledků, tak i 24 hodinové dostupnosti 

vyšetření, což je u diagnózy hnisavých meningitid také jistě jeden z podstatných faktorů . 
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5. ZÁVĚR 

Diagnostika hnisavých meningitid je natolik důležitá, že využití co nejširšího spektra 

laboratorních metod je zcela oprávněné a každá, byť dílčí informace, má pro stanovení přesné 

diagnózy a odpovídající antibiotické léčby svoji váhu. 

Zavedení peR do spektra laboratorních vyšetření v diagnostice bakteriálních meningitid 

je zatím chápáno jako doplňující a nepatří k běžně prováděným metodám. Širšímu využití 

brání jak finanční nákladnost přístrojového vybavení a reagencií, tak nedostupnost externího 

hodnocení kvality. 

Podle výsledků uvedených v této práci, vykazuje peR vyšší sensitivitu v porovnání 

s ostatními použitými metodami. V pěti případech byla pozitivita peR jediným výsledkem 

identifikujícím původce infekce. 

Naše sledování potvrdilo přínos a perspektivu peR metod v diagnostice hnisavých 

meningitid. 
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