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Anotace 

 Cystická fibróza (mukoviscidóza) patří mezi nejčastější autozomálně recesivní 

dědičné onemocnění. V dnešní době, díky včasné diagnostice a komplexní terapii, lze 

výrazně zlepšit kvalitu ţivota pacientů s tímto nevyléčitelným onemocněním. 

Nejčastěji se onemocnění projevuje opakovanými infekcemi dýchacích cest.                     

V průběhu dlouhodobé léčby antibiotiky bakteriální původci mohou výrazně měnit 

své vlastnosti, coţ vede k problémům při jejich diagnostice a testování citlivosti  

k antibiotikům. V dětském věku jsou tyto infekce způsobeny nejčastěji 

Staphylococcus aureus, v průběhu dospívání pacienti nejčastěji trpí infekcemi 

způsobenými Pseudomonas aeruginosa. 

 Cílem práce byla charakterizace vybraných kmenů Staphylococcus aureus 

(n=5) a Pseudomonas aeruginosa (n=10) izolovaných od pacientů s cystickou 

fibrózou a detailní analýza jejich neobvyklých vlastností. Tyto kmeny jsme studovaly 

polyfázovým přístupem s pouţitím fenotypových (přímý průkaz v klinickém 

materiálu pomocí mikroskopie, biochemické identifikace pomocí zkumavkových 

metod a diagnostických souprav, průkaz citlivosti k antibiotikům) a genotypových 

metod (identifikace pomocí amplifikace DNA druhově specifických genů, klonální 

analýza DNA pomocí fingerprintových metod). 

 Fenotypová a genotypová analýza kmenů S. aureus a P. aeruginosa potvrdila 

jejich výjimečné biologické vlastnosti, které je nutné při identifikaci a stanovení 

citlivosti k antibiotikům zohlednit pro jejich úspěšnou diagnostiku a léčbu. 
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Annotation 

 Cystic fibrosis (mucoviscidosis) is the most common autosomal recessive 

hereditary disease. Nowadays, thanks to early diagnosis and comprehensive treatment 

can significantly improve the quality of life of patients with this incurable disease. 

Most often the disease is manifested by repeated respiratory infections. During  

long-term antibiotic treatment bacterial agents can significantly change their features, 

which lead to problems in their diagnosis and antibiotic susceptibility testing.  

In childhood infections are usually caused by Staphylococcus aureus. During 

adolescence patients often suffer from infections caused by Pseudomonas aeruginosa. 

The aim of the bachelor thesis was the characterization of selected strains  

of Staphylococcus aureus (n = 5) and Pseudomonas aeruginosa (n = 10) isolated 

from patients with cystic fibrosis and a detailed analysis of their unusual features. 

These strains were studied using the polyphase approach with phenotypic (direct 

detection in clinical material by using microscopy, biochemical identification using 

test-tube methods and diagnostic kits and  evidence of sensitivity to antibiotics)  

and genotypic methods (identification by DNA amplification of species-specific 

genes, clonal analysis using methods fingerprint DNA analysis). 

Phenotypic and genotypic analysis of strains of S. aureus and P. aeruginosa 

confirmed its unique biological features that are necessary for identification  

and antibiotic susceptibility testing for successful diagnosis and treatment  

of the infections. 
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1 Seznam zkratek 
 

CF  cystická fibróza 

CFTR  Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator gene 

DCD  dolní cesty dýchací 

HCD  horní cesty dýchací 

MRSA  Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus 

CA-MRSA Community Acquired Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus 

SCV  small colony variants 

PCR  polymerázová řetězová reakce 

RAPD  Random Amplification of Polymorphous DNA 

rRNA  ribozomální RNA 

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

NaCl  chlorid sodný 

Bcc  Burkholderia cepacia komplex 

ABPA  bronchopulmonární aspergilóza 

TSST1  toxin syndromu toxického šoku  

ermA  metyláza ermA 

ermB  metyláza ermB 

ermC  metyláza ermC 

msrA  gen pro efluxový systém typu ABC  

mm  milimetry 

leuko  leukocyty 

mmol/l  milimol na litr 

MIC  minimální inhibiční koncentrace 

RW   Respiratory Specimen Wash Solution 

RL  Respiratory Specimen Lysis Reagent 

RN  Respiratory Specimen Neutralization Reagent 

bp  base pairs (velikost v nukleotidech)   

FR  fyziologický roztok 

TBE  pufr pro elektroforézu a přípravu gelů (viz materiál) 

MLSb  makrolidová antibiotik
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2 Úvod 
 

Téma své bakalářské práce jsem si vybrala na základě svého zájmu o oblast 

diagnostiky bakteriálních infekcí respiračního traktu pacientů s CF, které nejvíce 

sniţují kvalitu ţivota těchto pacientů. Diagnostika těchto infekcí se výrazně liší  

od diagnostiky bakteriálních infekcí jiných pacientů, jelikoţ bakteriální populace 

Staphylococcus  aureus a Pseudomonas aeruginosa se mění vlivem dlouhodobé 

terapie antibiotiky. Důsledkem je změna jejich biologických vlastností, coţ můţe vést 

k jejich maskování (mimikry) v hostiteli jako je tomu např. u stafylokoků v případě 

kmenů SCV S. aureus, kdy se lokalizují intracelulárně v hostitelských buňkách  

a dlouhodobě tam perzistují s moţností kdykoliv vyvolat rekurentní infekci. Dalším 

příkladem je tvorba biofilmu u P. aeruginosa, který rovněţ mechanicky chrání 

bakterie před imunitními mechanizmy a před průnikem dostatečných koncentrací 

antibiotik. 
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3 Cystická fibróza 

 

3.1 Onemocnění a historie 
Cystická fibróza (CF) je nejčastější autozomálně recesivní dědičné 

onemocnění. Tato nemoc můţe být nazývána i jako mukoviscidóza (mucus – hlen, 

viscidus – vazký). Výskyt CF převládá v evropské populaci s frekvencí 1:2500. V ČR 

se kaţdý rok narodí přibliţně 30 dětí s CF. Přibliţně u kaţdého 25. aţ 30. můţe být 

nosičství a kaţdé 625. – 900. manţelství mohou být oba partneři nosiči,  a tudíţ mít 

25% riziko na onemocnění dítěte. V dnešní době, díky včasné diagnostice a léčbě  

se zkvalitní ţivot nemocného a i kdyţ jde o onemocnění nevyléčitelné,  dají  

se zmírnit projevy. Diagnostikují se však maximálně 2/3 a je velmi pravděpodobné, 

ţe mnoho nemocných ţije pod jinými diagnózami, například jako chronický zánět 

průdušek, sinobronchiální syndrom, nosní polypóza, ale i celiakie, opakované záněty 

slinivky břišní a v neposlední řadě muţská neplodnost. V současné době víme v ČR 

asi o 500 diagnostikovaných s CF [1, 2]. 

První příznaky nemoci byly zmíněny jiţ ve středověku, kde se mluvilo  

o   tzv.  začarovaných  slaných dětech. Dále se začaly popisovat hlavně těţké změny 

pankreatu. Aţ v roce 1938 americká patoloţka Dorothy Andersenová uvedla termín 

cystická fibróza pankreatu. Poté se ale zjistilo, ţe pacienti s cystickou fibrózou 

nemusí mít poruchu pankreatu. Díky objevu vysokého obsahu solí v potu se mohlo 

začít s diagnostikováním nemoci. Gibson a Cook vytvořili metodu stimulace potních 

ţláz pilokarpinovou iontoforézou, kdy se poté stanovila koncentrace chloridů v potu. 

Objev genu CFTR v roce 1987 byl důleţitým mezníkem pro další zkoumání   

a prokázání více neţ 1300 mutací genu CFTR. V ČR byl první pacient 

diagnostikován v roce 1946, do roku 1960 bylo na II. lékařské klinice hospitalizováno 

30 pacientů. Významný průlom v léčbě i diagnostice nastal po roce 1989 [2]. 

 

3.2 Patogeneze 
 Podstatou onemocnění je mutace bílkovinného produktu genu CFTR ( Cystic 

Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator gene), který je lokalizován  

na dlouhém raménku chromozomu 7. Dnes je známých 1700 mutací genu CFTR 
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z nichţ hlavní a nejčastější je F508del, která je zodpovědná za těţší průběh 

onemocnění. CFTR protein plní funkci chloridového kanálu v apikální membráně 

epiteliálních buněk a je regulovaný cyklickým adenosinmonofosfátem (cAMP).  

U pacientů CF je kanál neprostupný pro chloridové ionty, které společně se sodíkem  

vytváří vysokou koncentraci ve sputu pacientů s CF. Hyperosmolarita sputa spolu 

s vysokou vazkostí sputa vede k výraznému sníţení funkce ciliárních buněk  

a hromadění sputa v duktech DCD, které jsou nejzávaţnější příčinou nemoţnosti 

expektorovat sputum. Dlouhodobá stagnace sputa v dýchacích cestách a přítomnost 

potencionálních bakteriálních původců (např. S. aureus, P. aeruginosa) v HCD  

nebo kolonizace nosních dutin (polypy) jsou rizikovými faktory pro rozvoj akutních  

a chronických bakteriálních infekcí pacientů s CF [2]. 

 

3.3 Symptomy onemocnění 
Cystická fibróza se nejčastěji projevuje opakovanými bakteriálními infekcemi 

dýchacích cest. Porucha iontové rovnováhy vede rovněţ k hromadění viskózního 

sekretu i v jiných orgánech a vede k trávicím obtíţím, jelikoţ se špatně vstřebávají 

ţiviny z potravy.  U novorozenců dochází k zánětům slinivky břišní a neprůchodnosti 

střev. Vysoká koncentrace chloridů v potu se vyuţívá k včasné diagnostice 

onemocnění CF. Normální koncentrace chloridů v potu se pohybuje mezi  

10-30 mmol/l, u CF jsou hodnoty  60 mmol/l u dětí a 70 mmol/l u dospělých. 

Hraniční hodnoty, t.j. mezi 30 a 60 mmol/l, diagnózu ani jednoznačně nepotvrdí,  

ani nevyloučí. V případě hraničních nebo vysokých hodnot diagnózu pak upřesní, 

resp. potvrdí molekulárně genetické vyšetření (přítomnost mutace v genu CFTR). 

Děti s CF zaostávají v růstu a u muţů je častá neplodnost [1, 2]. 

Respirační projevy postihují většinu pacientů s CF a s přibývajícím věkem  

se zhoršují. U malých dětí je velkým problémem suchý a dráţdivý kašel. Nedokáţí 

hlen vykašlávat a tak dochází k jeho polykání a následně k zvracení. Vazké sputum 

inhibuje funkci nespecifických obranných mechanizmů (sníţení fagocytózy)  

a podněcuje specifickou zánětlivou reakci, která postupem času vede ke chronické 

bronchiektázii a bronchiolitidě.  Pacienti s CF tudíţ trpí rekurentními a chronickými 

infekcemi. Původci těchto infekcí jsou bakterie nebo viry (RS virus, virus chřipky A, 

B, virus parachřipky, adenovirus, rhinovirus). V dětském věku jsou nejčastější 

infekce Staphylococcus aureus a Haemophilus influenzae. V průběhu dospívání jsou 
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pacienti  s CF často kolonizovaní a následně infikovaní Pseudomonas aeruginosa  

a Burkholderia cepacia komplex (Bcc), které jsou původci chronických infekcí. Mezi 

méně časté původce infekcí pacientů s CF patří  například bakteriální původci z rodů 

Stenotrophomonas, Ralstonia, Pandorea, Achromobacter a Inquilinus. Ze sputa 

pacientů s CF se často izoluje rovněţ plíseň Aspergillus fumigatus, která je původcem 

alergické bronchoplulmonární aspergilózy (ABPA), která neléčená vede k fibrotizaci 

plicního parenchymu [3]. 

 

 

Obrázek 1: Celkové procentuální zastoupení patogenů u všech pacientů s CF v USA  

v   roce 2002. Z obrázku vyplívá, ţe v největším zastoupení je Pseudomonas 

aeruginosa [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

4 Původci bakteriálních infekcí 
 

4.1 Staphylococcus aureus 
 

4.1.1 Taxonomie  

Stafylokoky jsou gram pozitivní, nesporulující, nepohyblivé koky o průměru  

1 μm, které se vyskytují ve shlucích. Patří do čeledi Micrococacceae. Rod 

Staphylococcus čítá dnes téměř  45 druhů a 24 poddruhů, z nichţ se jako původci 

infekcí uplatňují nejčastěji koaguláza-pozitivní druhy. Nejdůleţitějším a nejčastějším 

původcem širokého spektra infekcí člověka, včetně ţivot ohroţujících infekcí, je  

S. aureus [4, 5]. 

 

4.1.2 Biologické vlastnosti 

          Buněčná stěna stafylokoků je tvořena peptidoglykanem (murein), který  

se skládá z několika vrstev disacharidového polymeru, které jsou navzájem  

propojeny pomocí aminokyselin (Obrázek 2). 

 

 

Obrázek 2: Stavba buněčné stěny stafylokoků - Propojení  disacharidového  polymeru 

(NAG, N-acetylglukosamin, NAM - N-acetylmurámová kyselina) do komplexní sítě 

buněčné stěny  pomocí aminokyselin (tetrapeptidy – postranné řetězce, pentapeptid 

glycin – „přemostění“).  

 

Buněčná stěna je pevnou strukturou stafylokokové buňky, která poskytuje 

buňce osmotickou stabilitu. Buněčná stěna má dále silný pyrogenní účinek, uvolňuje 
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cytokiny z makrofágů, aktivuje komplement a  napomáhá shlukování destiček. 

Kyselina teichoová se kovalentně váţe na N-acetylmurámovou kyselinu a můţe tvořit 

30% aţ 50% váhy buněčné stěny. Je zodpovědná za adhezi stafylokoků k epiteliálním 

buňkám (např. nosní sliznice) a reguluje koncentraci kationů na buněčné membráně 

[6].  

Genom S. aureus obsahuje řadu profágů, transpozonů a inzerčních sekvencí, 

na kterých můţou být lokalizovány geny rezistence (např. geny ermA, B, C pro 

metylaci ribozómu a rezistenci k makrolidům na transpozomu Tn554) nebo geny 

faktorů virulence (např.gen pro Panton-Valenteinův leukocidin).  Přenos těchto genů 

mezi kmeny se děje pomocí transdukce, coţ se týká i genů rezistence na antibiotika 

umístěných na plazmidech [4, 7]. 

K nejdůleţitějším faktorům virulence patří vázaná (clumping faktor)  

nebo volná koaguláza, která s modifikovaným protrombinem vytváří aktivní komplex 

měnící fibrinogen na fibrin, který tvoří kolem stafylokokových buněk mechanickou 

bariéru proti fagocytujícím polymorfonukleárům, antibiotikům a baktericidnímu 

účinku séra [8]. 

Protein A je vázaný na povrchu bakteriální stěny a je specifický pouze  

pro     S. aureus. Nespecificky se váţe na Fc receptor  imunoglobulinů a tím ruší 

jejich účinek. Inhibuje rovněţ účinek komplementu [9, 10]. 

 

 

Obrázek 3: Opsonizace buněk S. aureus je znemoţněna vazbou proteinu A  

na  Fc receptor imunoglobulinů.  

 

Hemolyziny α, β, γ, δ jsou cytotoxiny, z nichţ k nejúčinnějším patří                

α hemolyzin, který působí destrukci hostitelských buněk (např. nekrózu kůţe) a má 

letální účinky po intravenózní aplikaci. Hemolyziny a leukocidin poškozují 

permeabilitu buněčné stěny. Na krevním agaru způsobuje beta-hemolýzu. 
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Sfingomyelinasa C, neboli hemolyzin β vytváří na krevním agaru jev, nazývající se 

„hot-cold hemolysis”, kdy se hemolýza objeví aţ po účinku chladu. Způsobuje 

poškození tkáně a abscesy. Hemolyzin δ nejsnadněji lyzuje lidské erytrocyty, 

obsahují ho téměř všechny stafylokoky. A jako poslední hemolyzin γ, jehoţ hemolýza 

na krevním agaru je neprůkazná. K účinným cytotoxinům patří rovněţ exfoliatiny 

(syndrom opařené kůţe novorozenců), enterotoxiny (enterotoxikózy z potravin)  

a toxin syndromu toxického šoku (TSST1)  [4, 9]. 

 

 

Obrázek 4: Strukturální a sekreční faktory virulence S. aureus. A.  Proteiny 

vázané na povrch stafylokokové buňky a sekretované proteiny, B a C průřez 

povrchových struktur S. aureus - obrázek pouţitý se svolením vydavatele [11]. 

 

S. aureus produkuje i mnoţství enzymů např. fosfatázy, proteázy, lipázy, 

penicilinázy, hyaluronidázu, nukleázu a katalázu, které mají význam v etiopatogenezi 

stafylokokových infekcí.   

Většina kmenů (kolem 80%) je v současné době rezistentní k penicilinu. 

Rezistence je kódována převáţně plazmidy, nesoucími informaci pro tvorbu 

penicilinázy (beta laktamázy), která hydrolyzuje beta laktamový kruh penicilinových 

antibiotik. Tento problém řeší semisyntetické penicilináza-rezistentní peniciliny 

(oxacilin, meticilin, kloxacilin, flukloxacilin, penicilinové preparáty kombinované  

s enzymovými inhibitory beta-laktamázy, kyselinou klavulanovou nebo sulbaktamem 

a cefalosporiny l. generace (např. cefalotin). V klinickém materiálu se však mohou 

vyskytovat i kmeny rezistentní k penicilináza-rezistentním penicilinům (MRSA). 

Tyto MRSA kmeny si v ČR doposud zachovávají poměrně dobrou citlivost  
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k fluorochinolonům (ciprofloxacinu). U nejzávaţnějších, ţivot ohroţujících infekcí 

způsobených multirezistentními kmeny S. aureus, jsou indikována rezervní 

glykopeptidová antibiotika vankomycin nebo teikoplanin, ke kterým se rezistence 

vyskytuje jen zcela výjimečně [4, 9].  

  Proporce kmenů MRSA v nemocnicích ČR, podle údajů European 

Antimicrobial Resistance Surveillance System, byla rezistence invazivních kmenů     

S. aureus nemocničního původu ze 14%.  Severské krajiny měly nejniţší výskyt 

kmenů MRSA (méně neţ 5%) a  nejvyšší výskyt zaznamenalo Portugalsko (53%)  

a Malta (56%) [12]. 

Rezistence k makrolidům, linkosamidům a streptograminu B (MLSB   

rezistence) - MLSB (makrolidy, linkosamidy, spektinomycin B) jsou bakteriostatická 

antibiotika, která se váţou na 23S rRNA jednotky 50S ribozómu a inhibují      

peptidyl – transferázovou reakci [13]. 

Rezistence k MLSB antibiotikům je u stafylokoků  nejčastěji způsobená       

geny erm, které dimetylují adenin na 23S rRNA. Záměna tohoto nukleotidu mutací 

sníţí afinitu k MLSB antibiotikům. Geny metyláz ermA, ermB a ermC mohou být 

regulovány inducibilně nebo konstitutivně. Vedoucí sekvence (leader sequences)  

na mRNA genu metylázy tvoří smyčku, která brání vazbě mRNA na ribozóm  

a nedojde k iniciaci translace. Induktor vytváří komplex s ribozómem a vedoucí 

sekvence i sekvence celé mRNA pro gen metylázy můţe být přeloţena. Silným 

induktorem je erytromycin, slabým azitromycin, klindamycin (linkosamid) 

a streptogramin B. Po indukci jsou bakteriální buňky rezistentní ke všem MLSB 

antibiotikům [13].  

Stafylokoky jsou kultivačně nenáročné, rostou na ţivném agaru.  

Při kultivačním průkazu v klinické laboratoři se však většinou pouţívá krevní agar, 

z důvodu detekce hemolýzy, která je většinou způsobená kombinací účinku 

hemolyzinů , β, , a . Morfologii narostlých kolonií posuzujeme za 24 hodin. 

Kolonie S. aureus  jsou 1-3 mm velké, hladké, krémové konzistence a nejčastěji ţlutě 

pigmentované. Ke kultivaci klinického materiálů, který obsahuje velké mnoţství 

průvodní komenzální mikroflóry se pouţívají selektivní např. agar s 7,5 % NaCl nebo 

diagnostická média např. manitolový agar, kde S. aureus na rozdíl  

od   koaguláza-negativních stafylokoků fermentuje manitol obsaţený v médiu  

a roste tudíţ ve ţlutých koloniích. K dalším selektivně-diagnostickým médiím  
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pro S. aureus patří Baird – Parkerův agar, S. aureus ID agar (SAID, Bio-Merieux, 

Francie) nebo chromogenní agar pro S. aureus (CHRA, Mast Diagnostica, Německo) 

[4, 9, 14]. 

4.1.3 Výskyt 

S. aureus se u třetiny lidí fyziologicky vyskytuje na kůţi a sliznicích. 

Rizikovými faktory pro vznik infekce je poškození kůţe, sliznic nebo jiných tkání,  

ke kterým dochází v důsledku  fyzikálního nebo chemického inzultu jako je  

to například u popálenin, operací, cizím tělese v ráně. Po kolonizaci rány můţe dojít 

v důsledku faktorů virulence konkrétního kmene S. aureus k její infekci. Z infikované 

rány se stafylokoky pomocí lymfatických cév dostávají do regionálních mízních 

uzlin, kde dochází k destrukci stafylokoků fagocytujícími polymorfonukleáry.  

Tato filtrace je nejúčinnější v akutním stadiu infekce, ale můţe selhat později, kdy 

v ráně dochází k rychlému pomnoţení stafylokoků. V tomto případě se infekce můţe 

lymfogenně rozšířit do jiných orgánů a i do krve. V případě proniknutí bakterií  

do krve (bakteriemie) u pacienta s některým z rizikových faktorů (např. umělá srdeční 

chlopeň, kloubní náhrada) můţe dojít k rozvoji infekce (např. endokarditida, 

osteomyelitida) nebo septikémie [2, 9]. 

Mezi koţní hnisavé infekce patří impetigo, coţ jsou povrchové hnisavé 

puchýře pokryté krustou. Dále subkutánní absces, neboli furunkl (neţit) a ještě 

foliculitis, zánět vlasového folikulu. Do infekcí respiračního traktu způsobené  

S. aureus řadíme záněty vedlejších nosních dutin a závaţné pneumonie, které začínají 

jako chřipkové onemocnění, bolesti svalů a suchý kašel.  

Terapeutickým problémem je výskyt kmenů MRSA (Methicillin Resistant 

Staphylococcus Aureus). Jde o nemocniční kmeny S. aureus většinou multirezistentní 

k antibiotikům, proto je terapie velice náročná. Důvodem rezistence 

k meticilinu/oxacilinu je přítomnost strukturálního genu mecA pro alternativní 

povrchový protein PBP2a stafylokoků, na který se na rozdíl od PBP2 (typický  

pro kmeny S. aureus) není schopen navázat meticilin/oxacilin. 

Kmeny MRSA se začaly objevovat nejdříve u hospitalizovaných pacientů. 

Mimo nemocnici se kmeny MRSA vyskytují pouze sporadicky, většinou krátkodobě 

u osob propuštěných z léčby, nebo jde o infekci tzv. komunitními kmeny CA-MRSA 

(Community Acquired Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus), které se ve 

společnosti šíří bez návaznosti na předchozí hospitalizaci. Rizikové skupiny jsou děti 
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do 2 let, sociálně slabší skupiny, narkomani. Kmeny CA-MRSA většinou produkují 

cytotoxin PVL, který můţe být původcem rychle probíhajících infekcí kůţe 

(nekrotizující fasciitida), pneumonie (nekrotizující pneumonie) s výraznou klinickou 

symptomatologií nebo septikemie [3, 14]. 

4.1.4 Infekce pacientů s CF způsobené Staphylococcus  aureus  

S. aureus bývá, spolu s Haemophilus influenzae, prvním mikroorganismem 

zachyceným u nemocných dětí s CF v HCD jiţ v kojeneckém věku. Z důvodu,  

ţe v raném věku nejsou pacienti schopni expekrtorovat sputum, klinický materiál  

se tedy odebírá aspirací z HCD, výtěrem z faryngu nebo pomocí bronchoalveolární 

laváţe (BAL). Stafylokoková terapie u těchto pacientů se provádí buď profylaktická 

(bez ohledu jestli byl S. aureus prokázán) nebo specifická (pouze v případě průkazu         

S. aureus v dýchacích cestách), jako je tomu v případě pacientů Dánských center  

pro CF, kdy po razantní terapii pouze u 10% pacientů přechází do chronické 

stafylokové infekce.   Názory odborníků na přítomnost a význam S. aureus  

v respiračním aparátu u pacientů s CF se rozcházejí. Někteří uvádějí, ţe jejich role se 

traduje spíše historicky bez podloţení seriózními klinickými studiemi. Obecně se 

však uvádí, ţe před zavedením penicilinu umírali pacienti s CF většinou do věku  

5 let.  Dnes, díky komplexnímu přístupu k léčbě pacientů s CF (např. antibiotická 

terapie, substituční nutriční terapie, speciální rehabilitace), se počet chronických 

stafylokokových infekcí sniţuje. Na druhé straně někteří autoři uvádí, ţe cílená 

antistafylokoková léčba můţe být rizikovým faktorem pro vznik infekce 

Pseudomonas aeruginosa [3, 15].  

Některé kmeny Staphylococcus aureus mohou produkovat subpopulace,  

které jsou fenotypově odlišné od mateřských kmenů. Tyto subpopulace rostou 

pomalu a jsou definovány jako jedna desetina velikosti normálního  S. aureus.  

Odtud jejich název Small Colony Variants (SCV). Pro jejich malou velikost mohou 

být na agaru přehlédnuty, kdyţ rostou společně s typickými koloniemi S. aureus  

nebo koloniemi momentální flóry horních cest dýchacích. Na první pohled se můţou 

zdát méně virulentnější, protoţe mají pomalejší růst, dochází u nich ke sníţené 

pigmentaci, hemolýze a zvýšené odolnosti k aminoglykosidům. I kdyţ produkce 

jednoho z hlavních faktorů virulence ( toxinu) je sníţena, jejich invazivita je 

zvýšena tím, ţe přetrvávají v hostitelských buňkách, kde odolávají jak většině 

antibiotik, tak imunitním mechanizmům hostitele. Klinické kmeny SCV S. aureus 



21 

 

jsou původci recidivujících nebo perzistentních infekcí, zejména respiračních infekcí 

u pacientů s CF nebo pacientů s chronickou stafylokokovou infekcí kůţe, 

osteomyelitidou  anebo s infekcemi umělých náhrad (např. kloubní endoprotéza) [16, 

17].  

 

4.1.5 Klonální analýza kmenů Staphylococcus  aureus 

 Klonální analýza nebo-li typizace bakteriálních izolátů slouţí k jejich zařazení 

do jednotlivých klonů. V návaznosti na informace o vyšetřovaných pacientech lze 

zjistit  zdroj infekce (pacient/zdravotník/prostředí) a pravděpodobnou cestu jeho 

přenosu. Tyto informace mají tudíţ zásadní význam při řešení protiepidemických 

opatření.  

Kmeny S. aureus, které pochází od pacientů s CF, s výjimkou např. dvojčat, 

nemívají klonální charakter a patří k různým klonům.  V literatuře nejsou popsané 

ţádné epidemické kmeny S. aureus jako je tomu např. u kmenů Burkholderia cepacia 

komplex. Pacienti s CF jsou nejdříve kolonizováni a později infikování většinou 

kmenem S. aureus, který je běţný u jejich rodinných příslušníků.  SCV S. aureus 

však patří k identickému klonu jako  S. aureus, ze kterého tento SCV  vznikl [18, 19]. 

 Ke klonální analýze stafylokoků lze vyuţít celou řadu typizačních metod, 

které jsou zaloţené na makrorestrikční analýze celogenomové DNA pomocí pulzní 

elektroforézy (viz metody)  a jiných fingerprintových metodách, nebo na sekvenční 

analýze strukturálního genu proteinu A (spa typizace) nebo několika genů S. aureus 

(Multilocus Sequence Typing - MLST) [20]. 

 

 

4.2 Pseudomonas aeruginosa 
 

4.2.1 Taxonomie           

Klasifikace pseudomonád je zaloţena na homologii rRNA/DNA a společných 

vlastnostech kultury. Pseudomonas aeruginosa je gram negativní, pohyblivá, aerobní 

tyčinka.  Vyskytuje se hlavně ve vodě a v nemocnicích je častým původcem 

nozokomiálních nákaz. Často je v malém mnoţství součástí střevní flóry a na kůţi lidí  

[21]. 
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4.2.2 Biologické vlastnosti 

Antigenně je P. aeruginosa heterogenní. Podle termostabilních somatických 

antigenů prokazovaných aglutinací se rozlišuje 17 sérotypů, další antigeny jsou 

navázány na bičíky a fimbrie.  

Na patogenitě se uplatňují faktory vázané na bakteriální buňku (extracelulární 

polysacharid, slizová vrstva, stěnový lipopolysacharid) a extracelulární produkty 

(enzymy, toxiny, pigment). Extracelulární polysacharid se vytváří u mukózních 

kmenů a obaluje celé mikrokolonie. Mezi extracelulárními enzymy se v patogenitě 

uplatňují hlavně proteolytické enzymy. Štěpí kasein, fibrin, elastin a kolagen,  

které poškozují stěny drobných cév, čímţ vyvolávají hemoragie aţ nekrózy, inaktivují 

sloţky komplementu, a tím brání opsonizaci a inhibují fagocytózu. P. aeruginosa 

tvoří 2 typy hemolysinů,  pyocyanin se uplatňuje jako inhibitor mitochondriálních 

enzymů, sniţuje pohyb řasinek, a tím zhoršuje očisťování sliznice dýchacích cest. 

Termostabilní exotoxin působí cytotoxicky v tkáňových kulturách. Má transferázovou 

aktivitu, katalyzuje přenos adenosin fosfát ribózy z NAD na elongační faktor 2,  

tím inhibuje proteosyntézu v buňce [4, 9].  

 

4.2.3 Výskyt 

Pseudomonády jsou oportunní patogeny přítomné v různých prostředích. 

Velikým problémem je výskyt P. aeruginosa na oddělení popálenin a na jednotkách 

ARO, čímţ zapříčiňuje nozokomiální infekce. Nejčastější výskyt je ve vlhkém 

prostředí a v půdě. Vyvolává infekce respiračního a urogenitálního traktu, koţní 

infekce, bércové vředy ran a osteomyelitidy. Dále se  pseudomonádová infekce 

objevuje v oku po úrazu a nebo chirurgickém zákroku. Její osídlení v oku způsobuje 

rychlou destrukci. P. aeruginosa můţe napadnout krevní řečiště a způsobit fatální 

sepse u pacientů s leukémií nebo lymfomy [2, 9].  

  

4.2.4 Infekce pacientů s CF způsobené Pseudomonas  aeruginosa  

Infekce P. aeruginosa  můţe u CF zpočátku probíhat asymptomaticky, často 

však přechází do chronicity a z dlouhodobého pohledu je jednoznačně zodpovědná  

za zhoršování funkce plic, klinického stavu a prognózy pacientů. Zdrojem nákazy 
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jsou nedezinfikované ruce personálu, jiný  pacient, sprchy a i špatně dezinfikované 

respirační pomůcky. P. aeruginosa způsobuje záněty dolních dýchacích cesta  

a v dospívajícím věku způsobuje chronickou plicní infekci. Důleţitý je včasný záchyt 

pseudomonády, kdy se ještě nevyskytuje ve formě  mukózních kolonií na agaru,  

coţ koreluje s výskytem biofilmu in-vivo, aby se léčba antibiotiky začala co nejdříve. 

Mukózní forma (resp. biofilm) je špatně prostupný pro antibiotika, a tím se zhoršuje 

průběh infekce a zvyšuje se úmrtnost.  

 

Obrázek 5: Schéma znázorňující růst kolonií typu S (hladké, lesklé) (vlevo) a kolonií 

typu M (mukózní), kdy bakteriální buňky tvoří jen 10-20% bakteriální kolonie,  

kolem 90% voda a zbytek polysacharid - alginát  [22]. Kolonie pocházejí ze spůta  

od jednoho pacienta.  

 

4.2.5 Klonální analýza kmenů Pseudomonas  aeruginosa 

 Klonální analýza nebo-li typizace bakteriálních izolátů slouţí k jejich zařazení 

do jednotlivých klonů. V návaznosti na informace o vyšetřovaných pacientech,  

lze zjistit  zdroj infekce (pacient/zdravotník/prostředí) a pravděpodobnou cestu jeho 

přenosu. Tyto informace mají tudíţ zásadní význam při řešení protiepidemických 

opatření. 

 Kmeny P. aeruginosa, které pochází od pacientů s CF, s výjimkou             

např. dvojčat, většinou nemívají klonální charakter a patří k různým klonům.   

V literatuře je však popsáno několik epidemických klonů P. aeruginosa. Pacienti  

s CF jsou nejdříve kolonizováni a později infikování většinou kmenem P. aeruginosa, 

který pochází nejčastěji z venkovního prostředí [23]. 

 Ke klonální analýze pseudomonád lze vyuţít celou řadu typizačních metod, 

které jsou zaloţené na makrorestrikční analýze celogenomové DNA pomocí pulzní 

elektroforézy (viz metody), fingerprintových metodách (např. metoda RAPD)  

nebo na sekvenční analýze genů P. aeruginosa [24]. 
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5 Cíl 
 

Bakteriální kmeny pacientů s CF se v průběhu infekce mohou z adaptačních 

důvodu výrazně měnit, coţ činí problém při jejich identifikaci a stanovení citlivosti 

k antibiotikům. Špatná identifikace původců nebo nesprávné stanovení citlivosti 

mohou vést k neadekvátní léčbě pacienta. 

Cílem práce je charakterizace fenotypu (morfologie bakteriálních buněk  

a kolonií, pigmentace, metabolizmus a biochemická aktivita, citlivost k antibiotikům)   

a genotypu (geny rezistence, virulence, klonální příslušnost) kmenů S. aureus  

 a  P. aeruginosa od pacientů s CF. 
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6 Materiál 
 

6.1 Materiál – Staphylococcus aureus  
 

6.1.1 Kontrolní kmeny pro testování citlivosti k meticilinu (oxacilin) 

 * Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 * Staphylococcus aureus ATCC 27626 

 

6.1.2 Kontrolní kmeny pro amplifikaci determinantů makrolidové 
rezistence  

 * S. aureus HM1055, ermA 

 * S. aureus CR580 ermB  

 * S. aureus HM290-1 ermC  

 * S. aureus RN4220 msrA  

Kontrolní kmeny poskytl G. Lina (Centre National de Réference des Toxémies à 

Staphylocoques, Lyon, Francie)  

 

6.1.3 Analyzované klinické izoláty  

Izoláty S. aureus a SCV S. aureus od pacientů s CF byly označené stejným 

písmenem (např.A, index "s" znamená ţe jde o Staphylococcus aureus) pokud 

pocházely od jednoho pacienta. 

 

izolát pacient  věk materiál  odělení 

 

1 As 28  sputum III. chirurgická klinika, Motol 

2 As  28 sputum III. chirurgická klinika, Motol 

3 Bs  10 aspirát HCD 

Centrum cystické fibrózy, 

Motol 

4 Cs  16 sputum 

Centrum cystické fibrózy, 

Motol 

5 Cs  16 sputum 

Centrum cystické fibrózy, 

Motol 
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6.1.4 Kultivační média a diagnostické soupravy 

* Columbia krevní agar (CM331, Oxoid, Velká Británie) s 5% beraní krve 

* ţivný agar (CM3, Oxoid, Velká Británie)  

* Schaedler Agar BD
TM

 (Beton Dickinson, USA) 

* Mueller-Hinton agar (CM337, Oxoid, Velká Británie) 

* Mueller-Hinton bujón (CM405, Oxoid, Velká Británie) 

* Pastorex
TM

 Staph-plus (Bio-Rad, USA) 

  

6.1.5 Materiál pro molekulárně biologickou analýzu kmenů 

 

6.1.5.1 Restrikční endonukleázy  
* SmaI (20U/μl, New England Biolab, USA) 

 

6.1.5.2 Roztoky 
* TE (10mM Tris-HCl, ph 8, 1mM EDTA) 

* TBE, 0,5 x koncentrovaný (45mM Tris, kyselina boritá 45 mM, 1mM EDTA) 

* PIV (10 mM Tris, pH 8, 1M chlorid sodný) 

* EC (6mM Tris, pH 8, 1M chlorid sodný, 100mM EDTA, 5mM deoxycholát sodný, 

17mM sarcosyl) 

* ES (0,4M EDTA, pH 9, 35 mM sarcosyl)  

* pulsed field certified agarosa  (Bio-Rad, USA) 

* Certified low melt agarose (Bio-Rad, USA) 

 

6.1.5.3 Primery, reagencie pro PCR 
* PPP  Master Mix  (Top-Bio, ČR) 

 

6.1.5.4 Primery pro gen mecA  
* RSM 2647:  5´-AAA ATC GAT GGT AAA GGT TGG C – 3´  

* RSM 2648:  5´- AGTT CTG CAG TAC CGG ATT TGC – 3´ 

 

6.1.5.5 Primery pro gen ermA, ermB, ermC a msrA (65)  

* ermA: 5´-GTT CAA GAA CAA TCA ATA CAG AG-3´(GenBank X03216) 

* ermA: 5´-GGA TCA GGA AAA GGA CAT TTT AC-3´ (GenBank X03216) 

* ermB: 5´-CCG TTT ACG AAA TTG GAA CAG GTAAAG GGC -3´ (GenBank 

U35228)  

* ermB: 5´-GAA TCG AGACTTGAGTGTGC-3´ (GenBank U35228) 

* ermC: 5´-GCT AAT ATT GTT TAA ATC GTC AAT TCC-3´ (GenBank X54338) 

* ermC: 5´-GGA TCA GGA CAT TTT AC-3´ (GenBank X54338) 

* msrA: 5´-GGC ACA ATA AGA GTG TTT AAA GG-3´ (GenBank X52085) 
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* msrA: 5´-AAG TTA TAT CAT GAA TAG ATT GTC CTG TT-3´ (GenBank 

X52085) [13] 

 

6.1.5.6 Primery pro gen PVL  

* luk-PV-1, 5´-ATC ATT AGG TAA AAT GTC TGG ACA TGA TCC A-3´  

* luk-PV-2, 5´-GCA TCA AST GTA TTG GAT AGC AAA AGC-3´ [7] 

 

6.2. Materiál – Pseudomonas aeruginosa  
 

6.2.1 Analyzované klinické izoláty  

Izoláty označené stejným písmenem (např.A, index "p" znamená, ţe jde  

o  P. aeruginosa) pocházely od jednoho pacienta. 

 

izolát pacient  věk  materiál  odělení 

126 Ap  12 sputum JIP (PEJ5) 

127 Ap 12 sputum JIP (PEJ5) 

142 Bp  18 sputum 

Centrum cystické fibrózy, 

Motol 

143 Bp  18 sputum 

Centrum cystické fibrózy, 

Motol 

160 Cp  20 sputum JIP (PEJ5) 

161 Cp  20 sputum JIP (PEJ5) 

162 Dp  24 sputum JIP (PNJ2) 

163 Dp  24 sputum JIP (PNJ2) 

169 Cp  20 sputum JIP (PEJ5) 

170 Cp  20 sputum JIP (PEJ5) 

 

6.2.2 Kultivační média a diagnostické soupravy 

* Columbia krevní agar (CM331, Oxoid, Velká Británie) s 5% beraní krve 

* Endo agar (CM479, Oxoid, Velká Británie) 

* ţivný agar (CM3, Oxoid, Velká Británie)  

* Mueller-Hinton agar (CM337, Oxoid, Velká Británie) 

* Mueller-Hinton bujón (CM405, Oxoid, Velká Británie) 

* BBL Crystal E/NF (BBL Microbiology, USA) 
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6.2.3 Materiál pro molekulárně biologickou analýzu kmenů 

 

6.2.3.1 Roztoky 

* 5% Chelex® 100 resin solution (Sigma-Aldrich, Gillingham, UK) 

 

6.2.3.2 Primery, reagencie pro PCR 

* primer RAPD1, primer RAPD2 (Dřevínek, Pediatrická klinika Motol)  

* PCR mix (Taq polymeráty, nukleotidy, Mg
++

 ionty) 

* gel pro elektroforézu (Agilent BioAnalyser, USA) 

* reagencie pro PCR (Agilent BioAnalyser, USA) 
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7  Metody 

 
 

7.1 Odběr klinického materiálu 
Materiál pro průkaz infekce z dolních cest dýchacích (DCD) u pacientů s CF 

se pouţívá sputum. V noci před odběrem je doporučený příjem dostatku tekutin  

pro lepší vykašlání sputa. Odběr se provádí ráno před ústní hygienou. Pacient si sedne 

vzpřímeně a vykašlává sputum přímo do připravené sterilní  odběrové nádobky. 

Nádobku uzavřeme, řádně označíme a odesíláme do laboratoře, kde by se měl 

materiál zpracovat do 2 hodin.  

 

7.2 Mikroskopie sputa 
Neřeďené sputum naneseme na podloţní sklíčko a druhým sklíčkem uděláme 

tenký roztěr. Po vysušení preparát obarvíme barvením podle Grama. Podle zastoupení 

buněk při pozorování malým zvětšením (100x) vzorek zařadíme do některé 

kategorie: 

1. Sputum z DCD (leuko > 25, případně ciliární buňky) 

2. Sputum z DCD smíšené se vzorkem z HCD (leuko 10-25, dlaţdicovité buňky 

HCD) 

3. Vzorek z HCD (leuko < 10, dlaţdicovité buňky) 

Velkým zvětšením (1500x) pozorujeme zastoupení dominantní mikroflóry,  

kterou lze ve vzorku sputa z DCD  v případě infekce pozorovat asociovanou 

s leukocyty. V případě vzorků z HCD nebo vzorků smíšených (HCD a DCD) 

mikroskopicky pozorujeme zástupce běţné bakteriální flóry HCD tzn. Gram-pozitivní 

koky v řetízcích (nejčastěji zástupci viridujících streptokoků) nebo Gram-negativní 

diplokoky (orofaryngeální druhy neisserie). 

Vzorky sputa od pacientů s CF, na rozdíl od jiných pacientů, vyšetřujeme 

kultivačně i v případě, ţe se nejedná o relevantní vzorek sputa (viz skupina 3) 

z důvodu, ţe výskyt akutních (S. aureus, H. influenzae) nebo chronických patogenů 

(P. aeruginosa, B. cepacia) v HCD má vysokou pozitivní prediktivní hodnotu jako 

indikátor infekce DCD [15]. 
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7.3 Kultivační průkaz a testování auxotrofie izolátů SCV S. aureus 
 K nativnímu sputu se přidá roztok, který se skládá z 400 ml FR, 20 ml pufru 

(KH2PO4), 14 ml NaOH a 4 ampule Broncholyzinu nebo 1 ampule Mistabronu  

a poté se vzorek homogenizuje 20 minut na třepačce při frekvenci 1800/min.  

Po homogenizaci se vzorek sputa ředí, aby bylo moţné kultivačně prokázat 10
3
, 10

6
, 

10
9
 bakterií v ml vzorku sputa. Ředěním sputa se dosáhne toho, ţe momentální 

mikroflóra HCD, která je ve vzorku v menším počtu se naředí a neinterferuje s růstem 

původce infekce DCD. Dalším důvodem ředění sputa je semikvantitativní stanovení 

počtu bakteriálních kolonií původce infekce DCD. Po ředění se vzorek vyočkovává 

na obohacená (krevní agar, Schaedlerův agar) a selektivně-diagnostická média 

(krevní agar se 7,5% NaCl) a poprvé prohlíţí po kultivaci 35ºC přes noc.  

 Auxotrofii izolátů SCV S. aureus jsme testovali na Mueller-Hintonovém 

agaru. Husté bakteriální inokulum (zákal 2 McFarland) se tampónem rozočkovalo  

po povrchu agaru a poloţily se disky s faktory X (hemin), V (koenzym NAD, 

nikotinamid adenin dinukleotid), tymidinu  a menadionu (isoprenylovaný derivát 

vitaminu K). Po inkubaci při 37ºC do druhého dne se odečítala auxotrofie                  

tzn. bakteriální růst v bezprostřední blízkosti disků. 

 

7.4 Identifikace klinických izolátů Staphylococcus aureus 
  

7.4.1 Fenotypová identifikace 

 Identifikace izolátů S. aureus byla provedena pomocí mikroskopie 

bakteriálních kultur, které rostly v koloniích typických pro S. aureus nebo  

SCV S. aureus. Ověřování biochemické aktivity suspektních izolátů bylo provedeno 

testováním produkce volné (zkumavkový test - po inokulaci králičí plazmy inokulem 

stafylokokového izolátu se koagulace plazmy odečítá v intervalu 1, 3 a 24 hodin )  

a vázané plazmakoagulázy tzv. clumping factor (Pastorex
TM

 Staph-plus, sklíčková 

aglutinace prokazující vázanou plazmakoagulázu a zároveň druhově specifický 

protein A). Produkce enzymu hyaluronidázy byla testována pomocí testu,  

kdy v blízkosti bakteriálních kolónií S. aureus dochází k dekapsulaci mukózního 

kmene Streptococcus equi. Biochemická identifikace izolátů S. aureus se prováděla 

pomocí diagnostické soupravy Stafytest 16 (Pliva-Lachema, ČR). Izoláty  

SCV S. aureus, které jsou metabolicky defektní (např. neschopnost fermentovat 



31 

 

manitol),  se můţou někdy obtíţně identifikovat pomocí biochemických metod. 

Homogenizované inokulum (0,1 ml) z čisté bakteriální kultury (hustota  

2 Mc Farlanda ve FR) se inokuluje do jamek diagnostické soupravy (mikrodestička). 

Některé testy (ureáza, ornitin a argininin) se zakapávají parafínovým olejem.  

Do zkumavky s bakteriálním inokulem se přidá prouţek pro hodnocení VPT  reakce  

a po 1,5 hodinové  inkubaci v termostatu (35ºC) se přikápne činidlo VPTI a VPTII  

a inkubuje 30 minut. V případě pozitivní reakce dojde k zabarvení obsahu do červena. 

Reakce v mikrodestičce diagnostické soupravy (Tabulka 1) se po zakapání činidel  

do vybraných testů (nitráty a fosfatáza) odečítají druhý den po kultivaci při 35ºC 

podle barevné matrice (Obrázek 6) [25]. 

 

Obrázek 6: Barevná matrice pro odečet reakcí diagnostické soupravy 

 

zkratka test princip testu 

URE ureáza průkaz enzymu ureázy 

ARG arginin průkaz dekarboxylace argininu 

ORN ornitin průkaz dekarboxylace ornitinu 

Bga β-galaktozidáza průkaz β-galaktozidázy 

glr β-glukuronidáza Průkaz β-glukuronidáza 

ESL eskulin průkaz eskulinu  

NIT nitráty průkaz redukce nitrátů na nitrity 

PHS fosfatáza průkaz enzymu fosfatázy 

GAL galaktóza průkaz fermentace cukru 

SUC sacharóza průkaz fermentace cukru 

TRE trehalóza průkaz fermentace cukru 

MAN mannitol průkaz fermentace cukru 
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zkratka test princip testu 

XYL xylóza průkaz fermentace cukru 

MLT maltóza průkaz fermentace cukru 

MNS mannóza průkaz fermentace cukru 

LAC laktóza průkaz fermentace cukru 

VPT acetoin průkaz acetoinu  

OXI oxidáza průkaz enzymu cytochromoxidázy 

PYR pyrrolidonylarylamidáza průkaz enzymu pyrrolidonylarylamidáza 

Tabulka 1: Principy biochemických testů pro identifikaci stafylokoků 

 

Biochemický profil je základem pro biochemickou identifikaci (odlišení  

od jiných druhů),  která je vyjádřená identifikačním skóre (ID), které se vyjadřuje  

v procentech. Toto % uvádí výrobce diagnostické soupravy v diagnostickém seznamu 

(code book). Pro Stafytest 16 výrobce uvádí ID pro identifikaci takto: <85%  není 

dostatečně odlišen (identifikován), ≥85% odlišen, ≥93% velmi dobře odlišen a ≥99% 

výborně odlišen. T index (0-1) v testu vyjadřuje, jak se daný  kmen podobá 

nejtypičtějšímu výsledku pro daný druh. Pro zcela typický  kmen se T index rovná 1.  

 

7.4.2 Genotypová identifikace  

 Byla provedena amplifikací druhově specifických genů pro nukleázu 

(amplikon 255 bp) a 16S rRNA (886 bp) [26]. Jako pozitivní kontrola byla pouţita 

DNA kmene ATCC25923 S. aureus a jako negativní kontroly DNA kmene 

ATCC27626 Staphylococcus sp. (kontrola negativní reakce s DNA kmene, který není 

S. aureus) a druhá negativní kontrola, která neobsahovala ţádnou DNA (kontrola 

případné kontaminace PCR mixu). Po izolaci DNA z čistých bakteriálních kultur byla 

provedena PCR reakce a amplikony detekovány pomocí elektroforézy na základě 

shodných velikostí s amplikony pozitivních kontrol. 

 

 

Izolace DNA z klinických izolátů 

 Izolace genetického materiálu je prvním krokem většiny molekulárně 

genetických technik. Skládá se z homogenizace buněk, lyzování, odstranění 

cytoplasmatických proteinů a tím získaní vlastní DNA. Klasickou metodou izolace 
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DNA je fenol-chloroformová deproteinace. V současnosti jsou často vyuţívány 

modifikace enzymatické degradace s vysolením, případně jsou vyuţívány komerční 

soupravy zaloţené na principu izolace s vyuţitím iontoměniče.  

V mém případě jsem na izolaci bakteriální DNA pouţila extrakční sadu 

Amplicor Respiratory Specimen Preparation Kit, ROCHE, který obsahuje tyto 

reagencie: 

Respiratory Specimen Wash Sol (RW) 

Respiratory Specimen Lysis Reagent (FL) 

Respiratory Specimen Neutralization Reagent (RN) 

Optimální provádění metody je v laminárním boxu a za laboratorní teploty. Izolaci 

začínáme napipetováním 500 l RW roztoku do sterilní eppendorfky a přidáním     

100 l vzorku s bakteriálním izolátem. Po smíchání zvortexujeme a centrifugujeme 

10 minut. Po centrifugaci vylijeme opatrně supernatant a připipetujeme 100 l RL 

roztoku, zvortexujeme a  inkubujeme 45 minut při 60ºC v termobloku. Pak uţ jen 

přidáme 100 l RN roztoku a hotové izoláty uchováváme při -20ºC. 

 

Polymerázová řetězová reakce a průkaz amplikonů  

 Snad nejznámější a nejvyuţívanější molekulárně-biologickou metodou je 

v současnosti  polymerázová řetězová reakce neboli PCR (Polymerase chain 

reaction). Slouţí ke zmnoţení neboli amplifikaci specifických úseků DNA a vyuţívá 

procesů denaturace, hybridizace (annealing) a syntézy (replikace) DNA. 

V současnosti má klíčový význam při diagnostice mnoha geneticky podmíněných  

a infekčních chorob, vyuţívá se však i ve forenzní (soudní) medicíně a při analýze 

DNA izolované z archeologického materiálu [27]. 

 PCR vyuţívá enzymové aktivity Taq-DNA polymerázy, která je termostabilní 

a izolovaná z organismu Thermus aquaticus, ţijící v gejzíru Yellowstonského parku. 

Důleţitým krokem je vhodná volba primerů obsahující 15-30 nukleotidů, které jsou 

komplementární k templátové DNA. Prvním krokem je denaturace při 94ºC  

pro přerušení vodíkových vazeb a vzniku jednovláknových řetězců. Při annealingu se 

teplota sniţuje na 60ºC a primery se připojují na jednovláknové DNA a vymezují 

oblast, která se bude amplifikovat. Třetí krok zahrnuje syntézu komplementárního 

vlákna pomocí polymerázy za vzniku dvojřetězcové DNA při 70ºC. Kaţdý cyklus, 
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nebo-li soubor tří kroků, trvá několik minut a mnoţství DNA se několikrát 

zdvojnásobí [27, 28]. 

 Reakce se provádí v termocyklerech (programovatelný termostat), uvnitř 

kterého je kovový blok na umístění mikrozkumavek a zvolíme program. 

  

Elektroforéza na agarózovém gelu 

 Po amplifikaci DNA pomocí metody PCR přistupujeme k elektroforéze. Gel 

se připravuje smícháním 0,4 g agarózy a 20 ml pufru TBE a po krátkém zahřátí  

v mikrovlnné troubě se přidává 1μl ethidiumbromidu. Tento 2% gel naléváme  

do skleněného rámečku, který musí být ve vodorovné poloze a na jeden okraj 

umístíme hřebínek na vytvoření jamek pro vzorek a necháváme ztuhnout. Rámeček  

s gelem vloţíme do elektroforetické aparatury naplněné pufrem a nanášíme do jamek 

standard velikosti fragmentů a vzorky. Dělíme 20 min při 100V  a po separaci je 

DNA detekovatelná v UV světle [29]. 

 

7.4.3 Průkaz faktoru virulence - PVL genu u S. aureus 

 Po izolaci DNA studovaných izolátů se pomocí specifických primerů   

pro bikomponentní toxin PVL a cyklů stejných jako u genotypové identifikace  

S. aureus se provedla PCR analýza [7].  

 

7.5 Identifikace klinických izolátů Pseudomonas aeruginosa 
 Identifikace izolátů P. aeruginosa byla provedena pomocí mikroskopie 

bakteriálních kultur, které rostly v koloniích typických pro P. aeruginoasa. 

Biochemická identifikace izolátů se prováděla pomocí diagnostické soupravy BBL 

Crystal E/NF (BBL Microbiology, USA). Tato identifikace je zaloţena jak  

na kombinaci růstových testů, tak na testech enzymatických, kdy se detekuje 

produkce enzymů bez nutnosti růstu bakterií. Izoláty P. aeruginoasa od pacientů  

s CF, které rostou v mukózních koloniích se můţou někdy obtíţně identifikovat 

pomocí biochemických metod z důvodu pomalého růstu nebo malého počtu buněk, 

kterým se inokulují biochemické testy. Inokulum (jedna kolonie velikosti 2-3 mm)  

z čisté bakteriální kultury se inokuluje do zkumavky s roztokem (inoculum fluid), 

zavortexuje  a nanese se do jamek diagnostické soupravy (mikrodestička). Reakce  

v mikrodestičce diagnostické soupravy se odečítají druhý den po kultivaci při 35ºC 
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podle barevné matrice a podle procenta pravděpodobnosti se provádí druhová 

identifikace vyšetřovaných izolátů. 

7.6 Stanovení citlivosti k antibiotikům 
 Původce onemocnění je potřeba rychle identifikovat a určit jeho citlivost  

k antibiotikům z důvodu specifické terapie pacienta. Materiál pro mikrobiologické 

vyšetření je třeba odebrat ještě před započetím antibiotické léčby. Pokud terapie jiţ 

probíhá, je moţno ji podle testů citlivosti upravit. 

Disková difusní citlivost je kvalitativní standardní metoda pro stanovení 

citlivosti kmene k antibiotiku. Metodou zjišťujeme, zda je  citlivý nebo rezistentní  

k antibiotiku podle průměru inhibiční zóny. Stanovení provádíme tak, ţe bakteriální 

inokulum ve FR (0,5 McFarlanda) naočkujeme po celé ploše  Mueller-Hinton agaru 

vatovým tampónem. Po poloţení antibiotických disků na povrch agaru plotny 

umísťujeme do termostatu na 18 hodin. Antibiotikum difunduje z disku a vytváří 

koncentrační gradient v okolí disku. Přítomné bakterie se nemnoţí poblíţ disku,  

kde koncentrace antibiotika dosahuje  bakteriostatických nebo baktericidních hodnot.  

V důsledku toho se kolem disku s účinným antibiotikem vytváří v průběhu kultivace 

inhibiční zóna. Na velikost zóny má teda vliv citlivost kmene, sloţení a fyzikální 

vlastnosti agaru (výška/stáří agaru) a koncentrace bakteriálního inokula. Interpretace 

výsledků diskového testu  se provádí podle kritérií Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI) pro jednotlivá antibiotika (Tabulka 2,3) [30]. 

Tabulka 2: Velikost inhibičních zón pro citlivé kmeny S. aureus 

antibiotikum IZ antibiotikum IZ 

OX-oxacilin (1 g) 13 mm AMC-amoxicilin/klav.kys 

(20/10 g) 

20 mm 

SXT-ko-trimoxazol (25 g) 16 mm RD-rifampicin (5 g) 20 mm 

E-erytromycin (15 g) 23 mm OFX-ofloxacin (5 g) 16 mm 

MY-linkomycin (15 g) 21 mm VA-vankomycin (30g) 15 mm 

CN-gentamycin (10 g) 15 mm TEC-teikoplanin (30g) 14 mm 

TE-tetracyklin (30 g) 19 mm FOX-cefoxitin (30g) 21 mm 
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Tabulka 3: Velikost inhibičních zón pro citlivé kmeny P.aeruginosa 

 

Minimální inhibiční koncentrace (MIC) je nejniţší koncentrace antibiotika v μg/ml 

( inhibuje viditelný růst mikroorganizmu), která je potřebná hlavně při léčbě kriticky 

ohroţeného pacienta. Provádí se v tekutém kultivačním médiu (Mueller-Hintonův 

bujón) s ředěním antibiotik geometrickou řadou. Nejčastěji se provádí  

v mikrodestičce, která po inokulaci bakteriálního kmene a kultivaci přes noc 

umoţňuje testovat citlivost jednoho kmene aţ ke 12 antibiotikům. 

 

7.7  Průkaz genů rezistence k MLSB antibiotikům u S. aureus 
 Strukturalní geny metyláz ermA, ermB a ermC byly amplifikovány za pomocí 

primerů  pro ermA, ermB, ermC a msrA (viz Materiál). K amplifikaci byl pouţit  

PPP Master mix (Top -Bio, ČR) za stejných podmínek PCR reakce jako u genotypové 

identifikace. Amplikony kontrolních  kmenů (viz Materiál) a analyzovaných izolátů 

s příslušnými geny měly velikost: ermA 421 bp, ermB 359 bp, ermC 572 bp a msrA 

940 bp. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

antibiotikum IZ antibiotikum IZ 

CT-colistin (10g) 10 mm AK amikacin (30g) 17 mm 

CN-gentamicin (10 g) 15 mm CIP-ciprofloxacim (5g) 21 mm 

NET-netilmicin (30g) 15 mm FEP-cefepin (30g) 18 mm 

TOB-tobramycin (10 g) 15 mm SCF-cefoperazon/sulb. 

(105g) 

21 mm 

TZP-piperacilin/taz. (30g) 18 mm IMI-imipenem (10g) 16 mm 

CAZ-ceftazidim (30g) 18 mm MEM meropenem (30g) 16 mm 

ATM-aztreonam (30g) 22 mm   
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7.8 Klonální analýza izolátů 
 

Makrorestrikční analýza DNA pomocí pulzní elektroforézy  

 Biomasu analyzovaného kmene narostlou na obohaceném agaru (krevní nebo 

Scahedlerův agar) smícháme s rozehřátou speciální agarózou, která taje při nízké 

teplotě (low melting point agarose). Vše provádíme v termolázni při teplotě 42ºC. 

Zalití DNA do agarózy zamezuje její mechanické destrukci v průběhu další izolace  

z důvodu střiţných sil hlavně při pipetování. Nakapáním tohoto inokula do formičky 

při pokojové teplotě dojde ke ztuhnutí agarózy ve formě poţadovaných disků. 

Bakteriální DNA analyzovaného kmene, obsaţenou v disku, dále lyzujeme (37ºC)  

a následně štěpíme restriktázou (SmaI, přes noc, 22 ºC). Po separaci fragmentů DNA 

podle velikosti pomocí pulzní elektroforézy a obarvení DNA interkalárním barvivem 

vidíme pod UV profily, které nám diferencují izoláty (kmeny) patřící do stejných, 

příbuzných nebo jiných klonů. Klony značíme podle vlastní terminologie,  

nebo v případě pouţívaní známých klonů přebíráme jejich terminologii (Obrázek 7). 

 

 

Obrázek 7: Schéma pulzní elektroforézy 

 

Klonální analýza pomocí RAPD typizace 

 Výhodou metody je, ţe není nutné znát specifické primery pro analyzované 

bakteriální druhy. Pouţívají se krátké primery (10 bp) a nízká teplota annealigu     

(34-37ºC). Nevýhodou této metody je nízká reprodukovatelnost (při opakování se 
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získají různé profily u stejného kmene), coţ je způsobené hlavně rozdíly při odečítaní 

profilů v gelu. Tuto nepřesnost odstraňuje standardizovaná elektrotroforéza na malém 

gelu, pomocí mikrofluid technologie (Agilent Bioanalyser, USA) kdy 

reprodukovatelnost získaných profilů je velmi vysoká [24]. 
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8 Výsledky 
 

8.1 Mikroskopie sputa 
Ve sputech pacientů s infekcí S. aureus a P. aeruginosa  jsem pozorovala 

malým zvětšením (15x10) signifikantní počet  polymorfonukleárů (kategorie sputa  

1 a 2). Při prohlíţení imerzním objektivem byly vidět ve všech vzorcích fagocytované 

Gram-pozitivní koky uspořádané ve shlucích, které jsou charakteristické  

pro stafylokoky (Obrázek 8) nebo gramnegativní tyčinky v případě infekce  

P. aeruginosa (Obrázek 9). 

 

 

   Obrázek 8: Sputum; Gram-pozitivní koky ve shlucích (příslušníci rodu 

Staphylococcus) lokalizované intracelulárně v polymorfonukleárech (imerzní 

objektiv) 

 

 

Obrázek 9: Sputum; Gram-negativní tyčinky asociované s polymorfonukleáry         

(A, B -  detail) jsou jedním z typických znaků chronické infekce P. aeruginosa  

u pacientů s CF 
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U pacienta Ap bylo moţné při mikroskopii sputa pozorovat biofilm,  

který po barvení podle Grama vytváří červeně zbarvené konglomeráty  

gram-negativních bakterií. (Obrázek 10). 

 

 

Obrázek 10: Biofilm s Gram-negativními tyčinkami barvený Gramem 

 

Ve všech vyšetřovaných vzorcích sputa se ojediněle vyskytovaly rovněţ 

epiteliální buňky z HCD a komenzální bakterie adherované na jejich povrch (Obrázek 

11). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Sputum; Gram-pozitivní koky v řetízkách (příslušníci druhů 

Streptococcus sp.) 
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8.2 Kultivační průkaz Staphylococcus aureus a SCV S. aureus  
a testování auxotrofie 

Izolát SA2 a SA4 (SA- Staphylococcus aureus) rostl v typických koloniích 

pro stafylokoky na ţivném (Obrázek 12, A) a krevním agaru (Obrázek 12, B). 

 

 

Obrázek 12: Růst izolátu SA2 na ţivném (A) a krevním agaru (B) 

 

Izoláty SA1, SA3 a SA5 rostly v primokultuře na krevním agaru v drobných 

nehemolytických koloniích (Obrázek 13). Tyto izoláty SCV na rozdíl od izolátů SA, 

nerostou na ţivném agaru. Při izolaci  SCV izolátů na Schaedlerově agaru a inkubaci 

v 5% CO2 došlo u izolátů SA1, SA3 a SA5 k reverzi fenotypu SCV na fenotyp SA.  

 

 

Obrázek 13: Růst izolátu SA1 na krevním (A) a Schaedlerově agaru (B) 

 

 

Testování auxotrofie izolátů SCV (SA1, SA3 a SA5) se provádělo  

na   Mueller-Hintonově agaru a disků, které obsahují faktory X (hemin)  

a V (koenzym NAD, nikotinamid adenin dinukleotid), tymidin (T) a menadion (M) 

(Obrázek 14). Izolát SA1 byl auxotrofní k tymidinu (viz Obrázek 14), izolát SA3 rostl 

po celé ploše MH agaru bez závislosti na pouţitých discích (fenotyp SCV je 

pravděpodobně nestabilní a izolát revertoval na obvyklý fenotyp S. aureus), SA5 

izolát rostl rovněţ po celé ploše MH agaru ve formě sotva znatelných kolonií (jde 

pravděpodobně rovněţ o auxotrofní  u kterého se mi nepodařilo prokázat sestavou 

disků scházející substrát). 
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Obrázek 14: Testování auxotrofie izolátu SA1 k  menadionu, tymidinu a V faktoru.  

Izolát je auxotrofní k tymidinu, proto roste pouze v blízkosti disku s tymidinem. 

8.3 Kultivační průkaz klinických izolátů Pseudomonas aeruginosa 
Ze vzorku sputa byly u všech pacientů prokázány izoláty P. aeruginosa, jeden 

v růstové fázi S (S morfotyp, kolonie hladké a lesklé) a druhý ve fázi  M  

(M morfotyp, kolonie mukózní). Všechny izoláty, které rostly ve fázi  S produkovaly 

pyocyanin a izoláty, které rostly ve fázi M, tento pigment neprodukovaly (Obrázek 

15). 

 

Obrázek 15: Izolát rostoucí ve fázi S (vlevo) s produkcí pyocyaninu a izolát rostoucí 

ve fázi M (vpravo) od pacienta Ap. 

 

8.4 Identifikace klinických izolátů Staphylococcus aureus 
 

Fenotypová identifikace 

Při mikroskopování kultur S. aureus a SCV S. aureus byly vidět rozdíly  

v morfologii buněk. V preparátu SCV S. aureus jsou vidět nestejnoměrně veliké 

bakteriální buňky a nebuněčný materiál (Obrázek 16). 
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Obrázek 16: Mikroskopie kultury   č. 2 - S. aureus (A) a e č. 1 - SCV S. aureus (B) 

barvené podle Grama 

 

Průkaz vázané plazmokoagulázy a proteinu A u izolátů S. aureus  

nebo SCV S. aureus (A). Koaguláza-negativní stafylokoky nemají vázanou  

plazma-koagulázu ani protein A a nedochází tudíţ k aglutinaci. Vzorky SA1 aţ SA5 

byly všechny koaguláza-pozitivní (Obrázek 17). 

 

Obrázek 17: Pozitvní (A) a negativní reakce (B) na průkaz  koagulázy a proteinu A. 

 

U vzorků 1-5 je pozitivní produkce hyaluronidázy, a proto je v mukózní 

kolonii Streptococcus equi viditelný půlkruh, svědčící o ztrátě pouzdra (Obrázek 18). 

 

Obrázek 18: Průkaz hyaluronidázy u izolátů S. aureus. 

 

 

Identifikace všech analyzovaných izolátů (SA1-SA5) byla provedena  

na základě vybraných fenotypových skríningových metod (vázáná a volná 

plazmakoaguláza, hyaluronidáza) a biochemickou identifikací (Tabulka 4). Izoláty 

SA1-SA3 sdílely identický biochemický profil (procento podobnosti 99,9%  

a T index = 0,78) na rozdíl od izolátů SA4-SA5, které měly tento profil jiný (procento 

podobnosti 98,88% a T index = 0,43). V případě typického kmene pro druh  

T index=1, čím méně typický kmen je o to hodnota klesá  (Obrázek 19). 
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* pozn: průkaz volné plasma-koagulázy zkumavkovou metodou 

 Tabulka 4: Fenotypová identifikace 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Biochemická identifikace izolátu č. 5 pomocí diagnostické soupravy 

(Stafytest 16, Pliva-Lachema).  Uspořádání a výsledek testů z leva doprava v tomto 

pořadí, horní řada: ureáza (-), arginin (+), ornitin (-),  β-galaktozidáza (-),                              

β-glukuronidáza (-), eskulin (+), nitráty (+), fosfatáza (+), dolní řada: galaktóza (+), 

sacharóza (+), trehalóza (+), mannitol (+), xylóza (-), maltóza (+), mannóza (+), 

laktóza (+). Reakce pro nitráty a fosfatázu slabě pozitivní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FENOTYPOVÁ IDENTIFIKACE (ID) 

  plazma  

plazma 

- zk* HY 

STAFYTEST 

profil 

1 + + + 306753 

2 + + + 306753 

3 + + + 306753 

4 + + + 507753 

5 + + + 507753 
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Genotypová identifikace 

Amplifikace genu nuc a genu pro 16S rRNA byla pozitivní u všech 

vyšetřovaných izolátů (1-5) tzn. kromě biochemické identifikace byla druhová 

příslušnost S. aureus potvrzena i pomocí PCR (Obrázek 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Genotypová identifikace (izolátu 1) pomocí PCR amplifikace  

genů nuc (amplikon 255 bp) a genu pro 16S rRNA (886 bp) specifických  

pro S. aureus. Legenda: 1-marker molekulových hmotností, nuc gen: 2-negativní 

kontrola (bez DNA), 3- izolát 1, 4-negat.kontrola (DNA z kmene Micrococcus luteus 

CM169),      5-pozitivní kontrola (ATCC25923 S. aureus). Gen pro 16S rRNA:  

6- pozitivní kontrola (ATCC25923 S. aureus ), 7- izolát 1, 8-  izolát 2 

 

 

8.5 Identifikace klinických izolátů Pseudomonas aeruginosa  
Při mikroskopování izolátů P. aeruginosa v růstové fázi M byly              

Gram-negativní tyčinky obklopené zónou projasnění, které je pravděpodobně 

způsobené velkým mnoţstvím extracelulárních polysacharidů. Oproti tomu  

pro izoláty v  S fázi jsou typické  Gram-negativní tyčinky (Obrázek 21). 
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Obrázek 21: Mikroskopie izolátu v M fázi (č. 127, vlevo) a izolátu v S fázi (č. 126, 

vpravo) barvené podle Grama 

 

Biochemická identifikace izolátů (126, 127, 142, 143, 160,161, 162, 163, 169 

a 170) byla provedena pomocí diagnostické soupravy  Crystal E/NF (BBL 

Microbiology, USA). Všechny studované izoláty měly biochemický profil typický  

pro P. aeruginosa. 

 

8.6 Stanovení citlivosti  izolátů Staphylococcus aureus  
k antibiotikům  

 

8.6.1 Fenotypové stanovení citlivosti 

 Velikosti inhibičních zón (IZ) pro jednotlivá antibiotika a izoláty SA1-SA5 

jsou zaznamenané v tabulce 5. Stanovení citlivosti se provedlo na základě srovnání 

jejich IZ s hodnotou  pro citlivé kmeny (viz Metody 7.6). Antibiotika vůči, kterým je 

vyšetřovaný  izolát rezistentní, jsou vyznačena ţlutě.  

 

  OX SXT E MY CN TE AMC RD OFX VA TEC FOX 

1 6 6 6 6 6 28 6 6 6 18 15 6 

2 25 25 25 28 18 28 32 25 20 17 16 25 

3 20* 20* 6 6 20* 30 30** 30 6 20 19 23* 

4 15 30 6 6 20 30 27 30 20 20 17 25 

5 6 6 6 6 6 6 28** 15 20* 18 17 6 
pozn. * nárůst v zóně, **  v případě rezistence k oxacilinu/cefoxitinu hodnotíme jako rezistentní 

Tabulka 5: Inhibiční zóny v diskové difuzní citlivosti izolátů  S. aureus 
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8.6.2 Průkaz genů rezistence k antibiotikům u S. aureus 

Protoţe s výjimkou jediného izolátu (SA2) byly všechny izoláty rezistentní  

k oxacilinu/meticilinu a zároveň rezistentní k makrolidovým antibiotikům (MLSB), 

přistoupilo se k průkazu specifických genů zodpovědných za tuto rezistenci. Průkaz 

genu mecA (zodpovědný za rezistenci k oxacilinu/meticilinu) byl prováděn pomocí 

PCR s primery RSM2647 a RSM2648 za pouţití 30 cyklů: 94/30sek, 55/30 sek,  

72/1 min, finální prodlouţení 72/10 min. Specifický amplikon pro gen mecA měl 

velikost 533 bp (Obrázek 22). 

 

Obrázek 22: Průkaz genu mecA. Legenda- 1- molekulový marker, 2- pozitivní 

kontrola (ATCC276 26 Staphylococcus sp.),  

3- izolát 3, 4 - negativní kontrola  

 

Geny rezistence k MLSB antibiotikům se amplifikovaly za pouţití 

specifických primerů (viz 6.1.7. 5 Primery pro gen ermA, ermB, ermC a msrA)  

a za pouţití stejných podmínek jako pro amplifikaci genu mecA. Výsledky analýzy 

jsou uvedeny v tabulce 6. 

Pozn: * při amplifikaci DNA z kmene HM290-1 S. aureus, který je pozitivní kontrola pro amplifikaci genu ermC byl výsledek 

PCR reakce negativní 

Tabulka 6: Výsledky genů rezistence k MLSB antibiotikům 

  mecA (533 bp) ermA (421 bp) ermB (359 bp) ermC (572 bp) msrA (940 bp) 

1 + + - -* - 

2 - - - -* - 

3 + + - -* - 

4 - - - -* - 

5 - - + -* - 
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8.7 Průkaz faktoru virulence - genotypový průkaz toxinu PVL  
u S. aureus 

Průkaz strukturálního genu pro PVL toxin se prováděl pomocí specifických 

primerů (viz 6.1.6.6 Primery primery průkaz genu PVL) za pouţití stejných podmínek 

jako pro amplifikaci genu mecA. Ani jeden z analyzovaných izolátů neobsahoval 

strukturální gen pro PVL toxin. 

8.8 Stanovení citlivosti  izolátů Pseudomonas aeruginosa  
k antibiotikům  
 Velikosti inhibičních zón (IZ) pro jednotlivá antibiotika a analyzované izoláty 

jsou zaznamenané v tabulce 6. Stanovení citlivosti se provedlo na základě srovnání 

jejich IZ s hodnotou  pro citlivé kmeny (viz Metody 7.6). Antibiotika, vůči kterým je 

vyšetřovaný izolát rezistentní, jsou vyznačena ţlutě.  Modře jsou zvýrazněny 

mukózní izoláty (M fáze). 

 COL CN NET TOB TZP CAZ AK CIP FEP SCF IMI MEM ATM 

126 12 6 6 14 34 30 6 30 18 30 30 34 36 

127 14 16 15 20 32 31 17 28 37 32 38 50 40 

142 22 20 16 22 40 34 17 25 30 30 28 34 28 

143 17 6 6 6 34 30 6 30 18 36 30 40 34 

160 12 6 6 13 34 30 14 17 14 10 8 10 6 

161 16 12 12 14 6 6 10 22 10 30 10 10 34 

162 15 15 15 20 10 10 13 13 10 10 6 20 10 

163 18 14 14 20 6 6 14 6 6 10 6 17 6 

169 12 6 6 13 34 30 14 17 14 10 8 10 6 

170 16 12 12 14 6 6 10 22 10 30 10 10 34 

Tabulka 7: Inhibiční zóny v diskové difuzní citlivosti u izolátů P. aeruginosa 

 

Obrázek 23: V diskové difuzní citlivosti k aminoglykozidům (gentamicin, netilmicin, 

tobramycin, amikacin) byly izoláty v S fázi (S morfotyp) rezistentní a izoláty  

v M fázi (M morfotyp) citlivé. Na obrázku je výsledek testování citlivosti izolátu 126 

k tobramycinu v S fázi (vlevo) a izolátu 127 v M fázi (vpravo). Izoláty 126 a 127 byly 

kultivačně prokázány současně ve vzorku sputa stejného pacienta. 
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Pomocí MIC byla potvrzena citlivost nebo rezistence k aminoglykosidům 

(gentamicin, netilmicin, tobramycin, amikacin). Dvě dvojice izolátů od jednotlivých 

pacientů zahrnující S a M fenotyp (126, 127 a 142, 143) měly M fenotyp citlivý  

a S fenotyp rezistentní k aminoglykosidům  a druhé dvě dvojice (160, 161, 169, 170  

a 162, 163) mají M i S fenotyp rezistentní k aminoglykosidům. 

 

8.9 Klonální analýza izolátů Staphylococcus aureus 
 Analýzu prováděl školitel a do bakalářské práce jsem její výsledky zařadila   

z důvodu doplnění této komplexní studie. Srovnání profilů bylo prováděno vizuálně. 

Do konkrétního typu (pulzotypu) byly kmeny zařazeny pokud byly profily identické. 

Klonální analýza kmenů potvrdila, ţe všechny izoláty od stejného pacienta byly 

identického typu (pulzotypu) bez ohledu na to zda šlo o kmeny MRSA, SCV-MRSA 

nebo S. aureus (Tabulka 8, Obrázek 23). Zároveň pulzotypy izolátů mezi 

jednotlivými pacienty se lišily.    

              

Tabulka 8: Výsledné rozdělení izolátů pomocí typizace PFGE. 

Obrázek 24: Pulzotyp izolátů MRSA (SA4) a SCV-MRSA (SA5). 

 

8.10 Klonální analýza izolátů Pseudomonas aeruginosa 

Analýzu prováděl kolektiv MUDr. Pavla Dřevínka, PhD. z Ústavu Lékařské 

mikrobiologie v Motole a s  jejich svolením jsem výsledky analýzy zařadila  

do bakalářské práce z důvodu doplnění této komplexní studie. U všech pacientů (Ap, 

Bp, Cp, Dp) oba izoláty, které rostly jak ve formě S tak i M, měly shodné RAPD 

profily, tzn. ve všech případech šlo o tzv. isogenní (identický) kmen. Další informací, 

která z analýzy vyplývá je, ţe RAPD profily se u jednotlivých pacientů lišily a tudíţ 

infekce byla způsobena různými kmeny P. aeruginosa. U pacienta Cp byla dvojice 

kmenů (S, M typů) izolovaná v rozpětí 2 měsíců a z analýzy (shodné profily RAPD) 

  

Typizace 

PFGE 

   pacient typ 

1 As A 

2 As A 

3 Bs B 

4 Cs C 

5 Cs C 
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vyplývá, ţe jde o chronickou infekci stejným kmenem a ne o novou infekci novým 

kmenem P. aeruginosa. 

 

 

Obrázek 25: Profily RAPD studovaných izolátů P. aeruginosa od pacienta Ap (126, 

127), Bp (142, 143), Cp (160,161 a 169,170), Dp (162, 163). Čísla mukózních izolátů 

jsou zvýrazněné v tab.6 modře. 
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9  Diskuze 
 

 Studie se zabývala diagnostikou izolátů S. aureus a P. aeruginosa od pacientů 

s chronickou infekcí (CF) a analýzou jejich vlastností pomocí klasických 

(fenotypových) ale i moderních molekulárních metod a teoreticky i experimentálně 

byla zaměřena na problematiku    S. aureus. 

 Staphylococcus aureus. Přímá mikroskopie spůta s výskytem  

Gram-pozitivních koků v hloučcích má  v případě infekce S. aureus u pacientů s CF 

velký význam. Při takovém nálezu se  aţ na výjimky kdy jde o koaguláza-negativní 

stafylokoky, prokáţe S. aureus.  

 Studie byla zaměřena na analýzu izolátů SCV (small colony variants) MRSA 

a izolátů S. aureus izolovaných paralelně od stejných pacientů. Izoláty SCV MRSA 

rostly v primokultuře na krevním agaru v drobných šedých nehemolytických 

kolóniiích. Kmeny SCV jsou metabolicky defektní a ke svému růstu potřebují růstový 

faktor. Nejčastěji jde o faktor X, faktor V, menadion nebo tymidin. Jeden izolát SCV 

ze tří testovaných byl auxotrofní k tymidinu, coţ je nejčastější auxotrofie u izolátů 

SCV S. aureus od pacientů s CF  [31]. U jednoho izolátu (SA5) se nám nepodařilo 

zjistit vhodný růstový faktor. Tato vlastnost je popsána u malého počtu kmenů  

SCV S. aureus  [16] a jeden izolát (SA3) byl nestabilní SCV S. aureus a při jeho 

vyočkování na testovací médim (MH agar) došlo k jeho reverzi a k růstu po celé 

ploše agaru nezávisle na discích s růstovými faktory.  

 Při srovnání morfologie buněk SCV S. aureus bylo vidět výrazné změny  

od buněk S. aureus. Buňky SCV S. aureus byly, na rozdíl od buněk S. aureus, 

nepravidelné velikosti a mezi buňkami bylo moţné pozorovat buněčnou drť 

nepravidelného tvaru. Z důvodu metabolického defektu pravděpodobně dochází         

k narušení výstavby buněčné stěny a buňky jsou tudíţ nepravidelného tvaru  

a buněčná drť je tvořena přebývajícími zbytky buněčné stěny, které jsou výsledkem 

defektu buněčného dělení [31]. 

 Skríningové testy (volná i vázaná koaguláza, hyaluronidáza) i biochemické 

profily všech analyzovaných izolátů (S. aureus i SCV MRSA) byly typické pro druh 

S. aureus a nečinily potíţe, které jsou běţně popisované při identifikaci kmenů    
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SCV. S. aureus v odborné literatuře. V těchto případech lze vyuţít genotypovou 

identifikaci, která byla spolehlivá taky u všech mnou vyšetřovaných izolátů. 

 Všechny izoláty SCV S. aureus (n=3) byly rezistentní k oxacilinu (meticilinu), 

co-trimoxazolu, erytromycinu, klindamycinu a ofloxacinu. Jeden z nich byl navíc 

rezistentní k tetracyklinu a další k rifampicinu. U dvou izolátů byla rezistence  

k oxacilinu (meticilinu)  způsobená genem mecA. Jeden izolát však neobsahoval     

mecA gen a mechanizmus jeho rezistence k oxacilinu/meticilinu tudíţ zůstává 

nejasný. Při průkazu alternativních PBP2A, které jsou typické pro kmeny MRSA byla 

u tohoto izolátu reakce velmi slabá (neuvádím v experimentální části práce). Nabízí 

se pouze obecné vysvětlení, ţe SCV S. aureus jako pomaleji se dělící (a rostoucí) 

bakterie nemusí být citlivé na beta-laktamová antibiotika, které účinkují na rychle se 

mnoţící bakterie v exponencální fázi růstu. Rezistence k MLSB antibiotikům byla  

u tří izolátů ze čtyř způsobená přítomnosti genů erm,  které metylací mění cílové 

místo těchto antibiotik na 23S rRNA a tak ruší jejich účinek. U jednoho izolátu (SA4) 

se mi průkaz genu zodpovědného za tuto rezistenci nepodařilo prokázat. Mohlo se 

jednat o ermC gen, u kterého mi v PCR reakci opakovaně nevycházela reakce  

ani s pozitivní kontrolou (S. aureus HM291-1, viz Materiál) nebo by se mohlo jednat 

o mechanizmus rezistence způsobený tzv. hypermutátorovým kmenem S. aureus, 

který je způsobený bodovými mutacemi v genu pro 23S rRNA [32]. 

 Gen pro Panton-Valenteinův leukocicn (cytotoxin) nebyl prokázán  

ani u jednoho z analyzovaných izolátů. Původ kmenů, které ho velmi často produkují, 

je jiný - jde většinou o komunitní kmeny MRSA (CA-MRSA)  [7]. 

 Klonální analýza izolátů pomocí makrorestrikční analýzy DNA (PFGE) 

prokázala, ţe infekce u všech pacientů byla způsobená jiným kmenem (klonem)  

a dále, ţe v případě paralelního průkazu dvou izolátů od jedného pacienta šlo o jeden 

kmen (klon) , i kdyţ měly rozdílný fenotyp (buď drobné šedivé kolonie nebo kolonie 

typické pro   S. aureus), coţ je v případě pacientů s CF běţné  [33]. 

 Pseudomonas aeruginosa. Uţ přímá mikroskopie sputa potvrdila výskyt 

konglomerátů Gram-negativních tyčinek spolu s biofilmem. Výskyt biofilmu spolu   

s kultivací a identifikací P. aeruginosa v mukózní (M formě, která spřímo souvisí  

s výskytem biofilmu in-vivo je z léčebného hlediska prognosticky nepříznivá  

pro pacienta. V případě výskytu takového kmene v DCD se jeho eliminace nedaří  

a chronická infekce pak vede k trvalému dráţdění DCD a zhoršování klinického stavu 

pacienta  [22]. Biofilm bylo moţné pozorovat pouze u jednoho pacienta s mukózním 
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izolátem P. aeruginosa pravděpodobne proto, ţe pevně ulpívá v DCD a jen ojediněle 

se jeho část uvolní a odejde spolu se sputem. Při mikroskopii všech mukózních 

izolátů barvených podle Grama bylo vidět zónu projasnění bezprostředně kolem 

buněk P. aeruginosa, které je pravděpodobně způsobené extracelulárními 

polysacharidy. Při pokusu obarvit tyto extracelulární polysacharidy tuţí Burriho 

metodou se to nezdařilo (výsledky nejsou v práci uvedeny).  

 Kultivace izolátů P. aeruginosa rozdílných morfotypů S (smooth, hladké, 

lesklé kolonie) a M (mucoid, mukózní velké kolonie) od jednoho pacienta, co je 

poměrně známé pro pacienty CF [22] byla v naší studii první podmínkou, protoţe se 

studovaly vlastnosti jednotlivých morfotypů. Všechny izoláty rostoucí v   S fázi       

(S morfotyp) produkovaly modrozelený pyocyanin, který je při infekci dýchacích cest 

významným faktorem virulence, způsobující stázi kartáčkového lemu ciliárního 

epitelu a tím brání jeho čistící funkci  [34]. Bakterie P. aeruginosa ze ţádného 

mukózního izolátu neprodukovaly pyocyanin, coţ by se moţná dalo vysvětlit tím, 

 ţe z důvodu pevného ulpívání biofilmu spolu s bakteriálními buňkami na epitelu 

DCD jeho produkce není nadále nutná.  

 Identifikace mukózních izolátů, na rozdíl od izolátů v S fázi, potřebovala  

na identifikaci diagnostickou soupravou inkubaci 48hod. Tato skutečnost je 

pravděpodobně způsobena malým počtem bakteriálních buněk v inokulu pro přípravu 

biochemických testů.  

 Při stanovení citlivosti S a M morfotypů P. aeruginosa od dvou ze čtyřech 

studovaných pacientů se ukazuje ţe M morfotypy byly paradoxně na rozdíl  

od odborné literatury  [22] dobře citlivé k aminoglykozidům (gentamicin, netilmicin, 

tobramycin, amikacin). S a  M morfotypy od zbývajících dvou pacientů byly stejně 

rezistentní k těmto aminoglykosidům.  

 Klonální analýza obou morfotypů (S, M) P. aeruginosa od jednotlivých 

pacientů pomocí RAPD PCR potvrdila, ţe jde o tzv. izogenní (identický) kmeny.  

Ty s mukózním fenotypem pravděpodobně vznikají v průběhu chronické infekce  

z fenotypu S a jsou tudíţ evolučně mladší  [35]. Infekce jednotlivých pacientů byla 

způsobená různými kmeny P. aeuginosa. 
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10 Závěr 
 

Analýza morfologických, biochemických a genotypových vlastností 

klinických izolátů S. aureus a P. aeruginosa od pacientů s cystickou fibrózou 

prokázala řadu jejich unikátních vlastností z nichţ k nejzajímavějším patří průkaz  

S. aureus rezistentního k oxacilinu/meticlinu bez přítomnosti strukturálního genu 

mecA. 
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