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Seznam použitých zkratek 

027/NAP1/B1 PCR ribotype 027, PFGE type 

NAP1, REA type B1 

PCR ribotyp 027, PFGE typ 

NAP1, REA typ B1 

A+B+CDT- toxin A and toxin B positive, 

binary toxin negative strain 

kmen produkující toxin A a toxin 

B a neprodukující binární toxin 

A-B+ toxin A negative, toxin B 

positive strain 

kmen neprodukující toxin A a 

produkující toxin B 

AFLP amplified fragment length 

polymorphism 

polymorfizmus délek 

amplifikovaných fragmenů 

AP-PCR arbitrary primed polymerase 

chain reaction 

 

CDAD Clostridium difficile-associated 

disease 

onemocnění způsobená 

Clostridium difficile 

CDT Clostridium difficile binary 

toxin 

binární toxin Clostridium difficile 

EIA enzyme immunoassay  

ISR intergenic spacer region intergenová oblast DNA 

MLST multilocus sequence typing  

MLVA multilocus variable number 

tandem repeat analysis 

 

PaLoc Pathogenicity locus lokus patogenicity 

PFGE pulsed field gel electrophoresis pulzní gelová alektroforéza 

PMC pseudomembranous colitis pseudomembranózní kolitida 

REA endonuclease restriction analysis  

RFLP restriction fragment length 

polymorphism 

polymorfizmus délek restrikčních 

fragmentů 

slpAST surface layer protein A gene 

sequence typing 

 

TcdA toxin A Clostridium difficile toxin A Clostridium difficile 

TcdB toxin B Clostridium difficile toxin B Clostridium difficile 

TRST tandem repeat sequence typing  
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Abstrakt 

Clostridium difficile je významný nozokomiální patogen, který patří mezi nejčastější 

průvodce průjmových onemocnění ve zdravotnických zařízeních. Souhrnně jsou onemocnění 

způsobená C. difficile označována jako CDAD (Clostridium difficile associated disease). 

Ţivot ohroţující formou CDAD je pseudomembranózní kolitida. Vznik infekce často souvisí 

s předchozí antibiotickou léčbou, disponujícím faktorem pro rozvoj onemocnění je také 

vysoký věk.  Od počátku 21. století vzrostl výskyt a závaţnost infekcí způsobených C. 

difficile, coţ vedlo ke zvýšení zájmu klinických mikrobiologů o tuto problematiku. Se 

současnými epidemiemi CDAD je spojován především vysoce virulentní kmen rezistentní 

k fluorochinolovým antibiotikům označovaný jako 027/NAP1/B1.  Při studiu šíření infekcí 

vyvolaných C. difficile je klíčová molekulární typizace patogenních kmenů. Záměrem této 

práce je shrnout problematiku CDAD, charakterizovat nejpouţívanější metody molekulární 

typizace C. difficile, zaměřit se na jejich výhody, nevýhody a porovnat je mezi sebou. 

 

Abstract 

Clostridium difficile is an important nosocomial pathogen and the most frequently diagnosed 

cause of hospital-acquired diarrhoea. The life-threatening form of this disease is 

pseudomembranous colitis. Disruption of the protective colonic flora by broad-spectrum 

antibiotics is the commonest predisposing factor to CDAD (Clostridium difficile associated 

disease). Another risk factor for the disease development is an increasing age. The topic of 

CDAD is of great importance now due to increasing incidence of CDAD involving a more 

severe course and higher mortality. This increased incidence is presumably associated with a 

new hypervirulent fluoroquinolone-resistant strain known as 027/NAP1/B1 based on 

molecular typing. Molecular typing of pathogenic strains of C. difficile is an important tool 

involved in epidemiological studies. The purpose of this thesis is to summarize current 

knowledge regarding CDAD and to characterize the most important molecular typing 

methods. 

 

Klíčová slova: Clostridium difficile, CDAD, molekulární typizace, epidemiologie, 

pseudomembranózní kolitida, TcdA, TcdB, CDT, kmen 027/NAP1/B1 

Key words: Clostridium difficile, CDAD, molecular typing, epidemiology, 

pseudomembranous colitis, TcdA, TcdB, CDT, strain 027/NAP1/B1 
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Úvod 

C. difficile je anaerobní grampozitivní sporulující bakterie tyčinkovitého tvaru, která je 

přítomná v půdě a zaţívacím traktu ţivočichů a člověka. C. difficile bylo poprvé izolováno 

v roce 1935 (Hall I. and O’Toole E., 1935). Roku 1978 se prokázalo, ţe je původcem 

střevních infekcí (George et al., 1978; Larson et al., 1978). V současné době je C. difficile  

povaţováno za nejčastější průvodce nozokomiálních střevních nákaz spojených s podáváním 

antibiotik (Pepin et al., 2005). Onemocnění způsobená C. difficile nabývají mírných i ţivot 

ohroţujících forem (Gerding, 1989). Zatímco lehčí průjmová onemocnění mohou být 

vyvolána i jinými agens, závaţné formy nemoci, jako je pseudomembranózní kolitida (PMC), 

mají téměř vţdy klostridiovou etiologii.  
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C. DIFFICILE A CDAD 

 

 

Kolonizace člověka C. difficile a rozvoj CDAD 

C. difficile patří k běţné mikroflóře střevního traktu člověka. Asymptomaticky se 

vyskytuje aţ u 90 % zdravých novorozenců, přítomnost s rostoucím věkem postupně klesá a 

po druhém roce ţivota se jiţ hodnoty výskytu blíţí hodnotám v dospělé populaci (3 %) (Stark 

et al., 1982). Pravděpodobnost kolonizace střevního traktu C. difficile se výrazně zvyšuje u 

starších a málo pohyblivých osob (aţ 80 % nemocných je starších 65 let) (Monaghan et al., 

2008). Nejvýznamnějším zdrojem nákazy je nemocniční prostředí. McFarland et al. (1989) 

pozorovali kolonizaci C. difficile u 21 % pacientů přijatých do nemocnice s negativním 

kultivačním nálezem, u 37 % z nich se v průběhu hospitalizace objevila průjmová 

onemocnění. 

K rozvoji CDAD dochází při narušení rovnováhy přirozené střevní mikroflóry, nejčastěji 

vlivem uţívání širokospektrálních antibiotik. Mnohé kmeny C. difficile jsou k běţným 

antibiotikům rezistentní. CDAD se můţe rovněţ rozvinout i bez předchozí antimikrobiální 

terapie u pacientů s imunosupresivní léčbou, se sníţenou střevní motilitou či po operaci střev 

(Rodemann, 2007). Typickými jsou i infekce u předčasně narozených dětí, jejichţ imunitní 

systém není ještě zcela funkční (Vágnerová et al., 2009). V posledních letech přibývá případů 

CDAD v populacích dříve zřídka ohroţovaných: u mladých lidí a dětí, kteří nepřišli do styku 

s nemocničním prostředím ani antibiotickou léčbou, nebo u těhotných ţen (Chernakl, 2005). 

Potenciálním zdrojem těchto tzv. komunitních infekcí mohou být infikovaná domácí a 

hospodářská zvířata (Songer & Anderson, 2006). 

 

 

Toxiny 

Patogenicita C. difficile vyplývá ze schopnosti některých kmenů tvořit velmi účinné 

toxiny. Existují ale i kmeny, které toxiny neprodukují a jejichţ přítomnost v intestinálním 

traktu můţe organizmus před toxinogenními kmeny chránit (Wilson & Sheagren, 1983). 

Hlavní virulentní faktory produkované patogenními kmeny jsou exotoxiny TcdA a 

TcdB. Mechanismus jejich působení spočívá v glykosylaci malých GTP-vázajících proteinů, 

důleţitých pro stavbu buněčného cytoskeletu. Tato nevratná inaktivace regulačních proteinů 
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vede k přerušení řady významných signalizačních drah a způsobí dezorganizaci aktinových 

filament a následné morfologické změny buněk (Just et al., 1995). TcdA (308 kDa) působí na 

buňky střevní sliznice (enterotoxin) a vyvolává vodnaté nebo mírně hemorhagické průjmy. 

TcdB (270 kDa) poškozuje buňky nespecificky (cytotoxin) a způsobuje nekrózu tkáně. 

Většina patogenních kmenů produkuje toxiny oba. Dříve byla hlavní role v patogenezi 

onemocnění přisuzována toxinu TcdA, ale byly objeveny i kmeny TcdA-negativní (tzv. A-B+ 

kmeny) způsobující CDAD, coţ poukazuje na zásadní roli TcdB v rozvoji CDAD, nezávislou 

na TcdA (Alfa et al., 2000). 

Geny kódující TcdA a TcdB jsou lokalizovány v oblasti bakteriálního chromozomu 

označované jako PaLoc (Pathogenicity locus) (Obr. 1) (Braun et al., 1996). Součástí tohoto 

lokusu (19,6 kb) jsou další tři geny - tcdE, tcdR a tcdC. Produktem genu tcdE je membránový 

protein, který svojí strukturou i funkcí připomíná bakteriofágové proteiny holiny a podílí se 

na uvolňování toxinů z buňky (Tan et al., 2001). Gen tcdR kóduje alternativní faktor σ RNA 

polymerázy a aktivuje transkripci toxinových genů (Mani & Dupuy, 2001). TcdC naopak 

produkci toxinů tlumí (Matamouros et al., 2007).  Na regulaci syntézy toxinů A a B se podílí 

také řada dalších genů situovaných mimo PaLoc, jako negativní regulátor produkce toxinů 

například působí produkt genu CodY (Dineen et al., 2007). DNA sekvence oblasti PaLoc je 

značně variabilní, čehoţ se vyuţívá k molekulární typizaci patogenních kmenů C. difficile 

(toxinotypizace). U nepatogenních kmenů je lokus PaLoc nahrazen nekódující sekvencí o 

velikosti 115 bp (Braun et al., 1996). 

 Některé kmeny tvoří ještě tzv. binární toxin CDT, aktin-specifickou ADP-

ribosyltransferázu, jejíţ podíl v patogenezi onemocnění není zcela objasněn (Stubbs et al., 

2000). Binární toxin se skládá ze dvou proteinových podjednotek (CdtA - katalytická, CdtB - 

vazebná a transportní). Příslušný gen je spolu s regulačním genem cdtR  lokalizován v lokusu 

CdtLoc (Obr. 1) (Perelle et al., 1997).  
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Obr. 1: Toxiny produkované C. difficile a schéma struktury lokusů PaLoc a CdtLoc. (A) PaLoc kóduje dva 

geny pro bakteriální toxiny, tcdA a tcdB, a tři regulační geny, tcdR, tcdE a tcdC. Pod lokusem PaLoc je 

schématicky znázorněn toxin TcdB (270 kDa) sestávající ze tří domén – katalytické, translokační a vazebné. (B) 

CdtLoc kóduje geny pro binární toxin, cdtA a cdtB, a regulační gen cdtR. Pod lokusem CdtLoc jsou  schématicky 

znázorněny dva proteiny binárního toxinu, CdtA (katalytická funkce) a CdtB (funkce translokační a vazebná). 

Převzato z Rupnik et al. (2009). 

 

 

Imunitní odpověď organismu na přítomnost C. difficile 

Lidský imunitní systém je schopný proti klostridiovým toxinům vytvářet protilátky. 

Viscidi et al. (1983) odhalili přítomnost IgG protilátek proti TcdA u více neţ 64 % osob 

starších 2 let a proti TcdB u 66 % osob starších půl roku. Byla také pozorována signifikantně 

zvýšená hladiny těchto protilátek v séru osob, které prodělaly CDAD. Protilátky IgG 

pravděpodobně nezabrání kolonizaci C. difficile, ale jedinci se zvýšenou hladinou anti-TcdA 

protilátek IgG se spíše stanou asymptomatickými nosiči (Kyne et al., 2000) a jsou chráněni 

proti relapsu (Kyne et al., 2001). Vyšší incidence CDAD a mortalita u starších a předčasně 

narozených jedinců je způsobena omezenou funkčností jejich imunitního systému a sníţenou 

schopností produkce anti-TcdA protilátek. 
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 Patogeneze a klinický obraz CDAD 

Typickými projevy CDAD bývají bolesti břicha, průjmy, meteorismus, sníţená chuť 

k jídlu, hypoalbuminémie a leukocytóza. Můţe být přítomna i horečka. U PMC se na sliznici 

tračníku vytvoří difúzně roztroušená zánětlivá loţiska pokrytá fibrinovou pablánou, která jsou 

dobře pozorovatelná při endoskopickém vyšetření (Obr. 2). Peristaltika a motilita střev se 

postupně oslabuje, aţ dojde k neprůchodnosti střev. Při nejtěţší formě klostridiové kolitidy 

můţe vzniknout toxický megakolon, kdy v důsledku ochabnutí svalů střevní stěny dojde 

k extrémní dilataci kliček tlustého střeva a hrozí perforace tračníku (Bartlett, 2002). U 15-30 

% pacientů dochází k opětovnému výskytu onemocnění do 8 týdnů po jejím odeznění. Relaps 

můţe být způsoben stejným kmenem, v 20–50 % případů se ale jedná o reinfekci kmenem 

jiným (Johnson et al., 1989). Mortalita CDAD závisí na závaţnosti infekce a v případě PMC 

můţe dosahovat aţ 30 % (Kuijper et al., 2006).  

 

 

 

Obr. 2: Pseudomembranózní kolitida (PMC). Toxiny C. difficile způsobují vyplavení cytokinů a vznik 

zánětlivých loţisek (o průměru 2-10 mm) ve střevní sliznici. Změny střeva jsou patrné při endoskopickém 

vyšetření - sliznice je pokryta ţlutavou pablánou tvořenou poškozenými buňkami a leukocyty. Převzato 

z Yassin, S.F. (2009). 

 

Významným faktorem v šíření C. difficile je sporulace (Obr. 3). Kolonizovaný jedinec 

vylučuje spory ve stolici a kontaminované povrchy se stávají hlavním zdrojem nákazy, spolu 

s přímým kontaktem s infikovaným a s přenosem spor na rukou zdravotního personálu. 
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K zásadám prevence šíření C. difficile patří izolace pacientů s CDAD, pouţívání rukavic 

zdravotním personálem (Johnson et al., 1990) a řádná hygiena rukou. 

 

 

 

Obr. 3: C. difficile s typickými endosporami subterminálního typu. Převzato z 

http://phil.cdc.gov/phil/home.asp.  

 

 

Antibiotická rezistence 

Rezistence C. difficile k některým druhům antibiotik umoţňuje bakteriím osídlit zaţívací 

trakt ve chvíli, kdy je běţná střevní mikroflóra antibiotiky potlačena (Obr. 4). Geny 

zodpovědné za rezistenci bakteriálních kmenů jsou lokalizovány na mobilních genetických 

elementech, které tvoří aţ 11 % genomu C. difficile (Sebaihia et al., 2006). Rezistence můţe 

vzniknout prakticky ke kterémukoliv antibiotiku. Dříve převládaly převáţně infekce 

způsobené kmeny rezistentními ke klindamycinu (Johnson et al., 1999), v současné době 

převládají epidemie vyvolané vysoce virulentním kmenem označovaným jako 027/NAP1/B1 

(PCR ribotyp 027, PFGE typ NAP1, REA typ B1), který je rezistentní k fluorochinolovým 

antibiotikům (gatifloxacinu a moxifloxacinu) (Loo et al., 2005). V evropských státech se 

objevily i hypervirulentní kmeny, které byly rezistentní jak vůči klindamycinu, tak i vůči 

fluorochinolům (Kuijper et al., 2008). Mezi riziková antibiotika se dále řadí cefalosporiny, 

ampicilin, tetracyklin, erytromycin a mnohá další. Omezení pouţívání těchto antibiotik je 

nejefektivnější metodou sníţení rizik vzniku CDAD. Dle studie McNulty et al. (1997) vedlo 

omezení předepisování cefalosporinů (o 90 %) ke sníţení výskytu CDAD více neţ o polovinu 

a k následné kontrole nozokomiální epidemie. 

http://phil.cdc.gov/phil/home.asp
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Obr. 4: Vliv antibiotik na střevní mikroflóru a s ním spojené riziko vzniku CDAD. Pacienti jsou k CDAD 

rezistentní, kdyţ jejich střevní mikroflóra není oslabena podáváním antibiotik (a). Po zahájení antibiotické léčby 

je běţná střevní mikroflóra narušena (červená křivka) a stoupá riziko infekce kmeny C. difficile rezistentními k 

podávaným antibiotikům (b). Po ukončení podávání antibiotik se střevní mikroflóra začíná pomalu obnovovat, 

čas potřebný na úplnou obnovu závisí na typu antibiotik (c). Obnovením původního bakteriálního společenstva 

se obnoví odolnost vůči CDAD (d). Převzato z Rupnik et al. (2009). 

 

 

Diagnostika 

Diagnostika CDAD je zaloţena na detekci toxinů C. difficile nebo toxin-produkujících 

kmenů ve stolici. Alternativou laboratorních metod je endoskopické vyšetření tlustého střeva. 

Toxiny mohou být detekovány pomocí imunologických metod (EIA - enzyme 

immunoassay) nebo metodami zaloţenými na sledování jejich cytotoxicikého efektu. Další 

alternativou je molekulární diagnostika, kdy se pomocí PCR amplifikují geny kódující toxiny 

přímo ze stolice (Kato et al., 1993). 

Cytotoxické testy spočívají v přidání filtrovaného vzorku stolice ke tkáňové kultuře a 

sledování cytopatologického efektu na buňky. K přípravě tkáňové kultury pro cytotoxické 

testy mohou být pouţity téměř všechny buněčné typy běţně pouţívané v mikrobiologických 

laboratořích, nejčastější jsou tkáňové kultury z ledvinových epiteliálních buněk. Pokud jsou 

toxiny přítomny, dojde k narušení buněčného cytoskeletu a buňky se zakulatí. Přítomnost 

toxinů C. difficile je potvrzena jejich následnou neutralizací pomocí specifických protilátek 
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(Delmée et al., 2001). Tato metoda je díky své vysoké citlivosti a specifitě povaţována za 

„zlatý standard“ v diagnostice CDAD, nicméně je časově náročná (Barbut et al., 1993).  

V klinické praxi se nejčastěji pouţívají imunologické metody, kdy je diagnostika 

zaloţena na vazbě specifických protilátek na toxiny TcdA a TcdB (Lyerly et al., 1985). Na 

trhu je dostupných několik typů diagnostických souprav. Dříve byly pouţívané především 

TcdA-detekující soupravy, ale vzhledem k výskytu A-/B+ kmenů jsou nyní upřednostňovány 

soupravy umoţňující detekci obou toxinů současně (Alfa et al., 2000). Výhodou 

imunologických metod je snadné a rychlé provedení, nicméně jejich citlivost a specifita je 

niţší neţ u výše zmíněného testu cytotoxicity (Barbut et al., 1993). 

Imunologicky lze prokázat také přítomnost glutamát dehydrogenázy (GDH) (Lyerly et 

al., 1991), enzymu produkovaného C. difficile. Stanovení GDH je vhodné spíše jako 

orientační, protoţe GDH není druhově specifická. V případě pozitivního výsledku navazuje 

detekce toxinů nebo kultivace (Barbut et al., 2000).  

Nejcitlivější a nejspecifičtější metodou se ukázala být kultivace (Obr. 5) a následné 

testování izolovaných kmenů na přítomnost toxinů (Barbut et al., 1993). Je to však metoda 

časově velmi náročná, v běţné diagnostice se nepouţívá. Izolace patogenních kmenů ze 

stolice je doporučována z důvodu následné molekulární typizace a testování citlivosti kmenů 

k antibiotikům (Delmée et al., 2001). 

 

 

 

Obr. 5: Kultivace C. difficile. A) Kolonie po 48 h růstu na krevním agaru. Kolonie jsou bělavé nebo šedobílé, 

ploché s nerovnými okraji a jsou charakteristické zápachem připomínajícím koňský hnůj (převzato z 

http://www.msnbc.msn.com).  B) Detail kolonie (převzato z http://phil.cdc.gov/phil/home.asp). 

 

 

 

http://www.msnbc.msn.com/
http://phil.cdc.gov/phil/home.asp
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Léčba CDAD 

U mírně probíhajících forem CDAD je obvykle dostačující vysadit antibiotickou léčbu, 

která onemocnění vyvolala, popřípadě podpořit obnovení původní střevní mikroflóry podáním 

probiotik. Závaţnější formy nemoci vyţadují antimikrobiální léčbu, pouţívají se především 

vankomycin a metronidazol. Efektivita těchto dvou typů antibiotik je podobná při léčbě 

lehčích a středně závaţných infekcí CDAD, u těţších forem se vankomycin ukázal být jako 

účinější (ZAR et al., 2007). Nicméně byly izolovány i kmeny C. difficile, které vykazovaly 

vůči vankomycinu a metronidazolu sníţenou citlivost (Peláez et al., 2002). U několika 

pacientů byla k léčbě závaţné recidivující infekce úspěšně pouţita k obnovení normální 

bakteriální flóry metoda tzv. fekálního transplantátu (Aas et al., 2003). Mezi další 

neantibiotické způsoby léčby patří například pasivní imunizace (Babcock et al., 2006), 

vakcinace (Aboudola et al., 2003) nebo podávání tolevameru (proteinu vázajícího klostridiální 

toxiny) (Braunlin et al., 2004), ale tyto metody se zatím příliš neosvědčily. V kritických 

případech CDAD, kdy je pacient ohroţen na ţivotě a léčba nezabírá, je prováděna částečná 

nebo celková kolektomie, chirurgické odstranění střeva (Lamontagne et al., 2007). 

 

 

Epidemiologie 

Od počátku 21. století jsou pozorovány změny v epidemiologii CDAD, roste především 

výskyt nemoci, ale i její závaţnost a mortalita pacientů (Dallal et al., 2002). V nemocnici v 

kanadském Quebecu byl sledován výskyt CDAD mezi lety 1991 a 2003. V daném období 

došlo k nárůstu incidence nozokomiální nákazy více neţ 4×, mezi osobami staršími 65 let 

dokonce 8,5×. Významně se zvýšil i počet závaţných případů (ze 7,1 % na 18,2 %) a úmrtí do 

30 dnů od diagnózy (ze 4,7 % na 13,8 %). Hlavní zodpovědnost za nárůst výskytu CDAD 

v Kanadě nese jiţ výše zmiňovaný kmen 027/NAP1/B1 charakteristický zvýšenou virulencí a 

rezistencí k flurochinolonům(Loo et al., 2005). Podobný trend byl v posledních letech 

pozorován i ve Spojených státech amerických a mnoha evropských zemích a i zde byla 

zaznamenána přítomnost tohoto hypervirulentního kmene (Kuijper et al., 2006). Kmen byl 

nalezen také v Japonsku, ale byl citlivý k fluorochinolům, jako kmeny ribotypu 027 izolované 

v USA před rokem 2001 (Kato et al., 2007). Údaje o výskytu CDAD v České republice jsou 

značně omezené, výskyt kmene 027/NAP1/B1 nebyl dosud prokázán. Ojedinělá práce 

zabývající se sledováním výskytu CDAD v okresní nemocni Frýdku-Místku byla publikována 

v roce 2003 (Zemanová et al., 2003).  
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Nový atypický kmen 027/NAP1/B1 je charakteristický získanou antibiotickou rezistencí 

k flurochinolonům a zvýšenou toxicitou. Zvýšená toxicita je přičítána bodové mutaci v pozici 

117 a deleci (18 bp) v genu tcdC, který negativně reguluje produkci toxinů A a B, coţ způsobí 

jejich následnou nadprodukci. TcdA je v porovnání s ostatními kmeny C. difficile produkován 

aţ 16× více, TcdB dokonce 23× (Warny et al., 2005). 

Zvyšující se výskyt a závaţnost CDAD nejsou spojovány pouze s kmenem 

027/NAP1/B1. Existují i další kmeny způsobující obdobné nozokomiální epidemie: ribotyp 

017 (Drudy et al., 2007), 001 (Borgmann et al., 2008) nebo 078 (Goorhuis et al., 2008). Na 

nárůstu CDAD se podílejí také kmeny A-B+ (Alfa et al., 2000; Kuijper et al., 2001), které při 

pouţití diagnostiky zaloţené pouze na imunologické detekci toxinu A mohou unikat záchytu. 

Epidemie ribotypu 017 (A-B+) rezistentního k fluorochinonovým antibiotikům a ke 

klindamycinu, způsobila v Irsku čtyřnásobný nárůst incidence CDAD (Drudy et al., 2007).  
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MOLEKULÁRNÍ TYPIZACE C. difficile 

 

Výskyt nových vysoce virulentních kmenů C. difficile poukázal nejen na nezbytnost 

včasné diagnostiky a léčby CDAD, ale i na nutnost sledovat šíření těchto kmenů. Hlavním 

nástrojem epidemiologických studií C. difficile je typizace patogenních kmenů.   

První typizační techniky byly zaloţeny především na fenotypových charakteristikách 

kmenů. Izoláty se rozlišovaly nejčastěji na základě různé citlivosti k antibiotikům (Wüst et 

al., 1982) a sérotypizací (Delmee et al., 1985). 

Molekulární typizace spočívá v rozlišení jednotlivých bakteriálních kmenů podle jejich 

genetické variability. V Evropě je hlavní pouţívanou metodou PCR ribotypizace, při níţ jsou 

amplifikovány variabilní sekvence DNA, které se nacházejí mezi vysoce konzervovanými 

geny kódujícími 16S a 23S rRNA. Na základě rozdílů v délce, sekvenci a počtu alel těchto 

variabilních oblastí jsou potom jednotlivé kmeny rozděleny do ribotypů (Guërtler, 1993). 

V USA a Kanadě jsou patogenní kmeny charakterizovány pomocí pulzní gelové elektroforézy 

(PFGE), při které je specifickou restrikční endonukleázou celý bakteriální genom štěpen na 

několik kratších fragmentů a je analyzován jeho restrikční profil (Kristjánsson et al., 1994). 

Další z běţně pouţívaných metod je toxinotypizace, zaloţená na sledování variability uvnitř 

oblasti PaLoc, konkrétně se jedná o polymorfizmus délek restrikčních fragmentů (PCR-

RFLP) (Rupnik et al., 1998). Novou metodou molekulární typizace s velkým rozlišovacím 

potenciálem je MLVA (multilocus variable number tandem repeat analysis), která je zaloţena 

na analýze počtu tandemových repetic v několika vysoce konzervovaných úsecích genomu 

(Marsh et al., 2006). Další z  metod, REA (endonuclease restriction analysis), se svým 

principem podobá PFGE, ale genom je v tomto případě štěpen na větší počet kratších 

fragmentů, coţ přináší mnohem vyšší rozlišovací schopnost, ale zároveň i obtíţnou 

interpretaci (Kuijper et al., 1987). Metody MLST (multilocus sequence typing) (Lemee et al., 

2004), slpAST (surface layer protein A gene sequence typing) (Karjalainen et al., 2002) a 

TRST (tandem repeat sequence typing) (Zaiß et al., 2009) jsou zaloţeny na sekvenaci 

vybraných oblastí genomu. U MLST jde o sekvenační analýzu sedmi vysoce konzervovaných 

genů, u slpAST o sekvenaci variabilní oblasti genu kódující protein slpA a u TRST jsou 

porovnávány sekvence vysoce variabilních repetitivních úseků. Jednou ze starších metod 

molekulární typizace C. difficile je AP-PCR (arbitrary primed polymerase chain reaction) 

(McMillin & Muldrow, 1992), která pomocí krátkých nespecifických primerů amplifikuje 

sérii různě dlouhých fragmentů. Alternativní metodou je AFLP (amplified fragment length 
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polymorphism), kdy restrikční enzymy štěpí DNA, na konce některých fragmentů jsou 

ligovány specifické adaptéry, které následně umoţní nasednutí PCR primerů a amplifikaci 

vybraných úseků (Klaassen et al., 2002).  

 

REA (restriction endonuclease analysis) 

Typizace metodou REA je zaloţena na štěpení genomu C. difficile enzymem HincIII, 

který štěpí DNA s mnohem větší frekvencí neţ tomu je u PFGE (Kuijper et al., 1987). 

Výsledkem štěpení jsou stovky krátkých fragmentů o velikosti nepřesahující 30 kb (Obr. 6) 

(Kristjánsson et al., 1994). K separaci jednotlivých fragmentů se pouţívá standardní gelová 

elektroforéza.  

 

 

Obr. 6: Příklad typizace C. difficile metodou REA. Bakteriální genom byl štěpen enzymem HincIII. Sloupce 

2-7 reprezentují různé typy, sloupce 7-12 reprezentují podtypy jediného typu. Nalevo jsou uvedeny molekulové 

hmotnosti v kb. Restrikční profily REA jsou velmi komplexní a vizuálně obtíţně porovnatelné. Převzato 

z Clabots et al. (1993).   

 

Restrikční profil analyzovaného kmene je obtíţné vyhodnotit vizuálním porovnáním, a 

proto se pro něj počítá tzv. index podobnosti (SI) (Clabots et al., 1993). Na jeden 

elektroforetický gel jsou vedle sebe naneseny sledovaný vzorek a několik vzorových kmenů 
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s podobnými restrikčními profily. Následně jsou profily porovnávány po milimetrových 

segmentech (1-60 mm) a SI je vypočítán jako procento identických segmentů z 60 

analyzovaných. Izolát je zařazen do podskupiny, pokud se od vzorového kmene neliší (SI = 

100). Do nové skupiny je zařazen tehdy, pokud nemá s ţádnou ze vzorových skupin SI větší 

neţ 90 (Clabots et al., 1993). Skupiny REA jsou označovány velkými písmeny, podskupiny 

arabskými číslicemi. Tato metoda má vysokou rozlišovací schopnost a citlivost a je rychlá. 

Vzhledem k potřebě přímého porovnávání vzorků na jednom gelu je mezilaboratorní výměna 

dat značně komplikovaná.  

 

 

AP-PCR (arbitrary primed polymerase chain reaction) 

Metoda AP-PCR pouţívá k amplifikaci krátké primery (cca 10-20 nukleotidů) s náhodně 

zvolenou sekvencí a PCR s nízkou teplotou jejich nasednutí. Za těchto podmínek se primery 

váţí nespecificky na mnoha místech jednovláknové DNA, coţ vede k amplifikaci série různě 

dlouhých fragmentů, které jsou následně rozděleny na agarózovém gelu (Obr. 7) (Williams et 

al., 1990). McMillin & Muldrow (1992) prokázali vhodnost AP-PCR i pro typizaci C. 

difficile. Dvoustupňový model AP-PCR typizace nejprve pomocí PCR s pouţitím delších 

primerů (19 nukleotidů) rozdělí izoláty na hlavní typy a následnou PCR s kratšími primery 

(15 nukleotidů) rozliší v jejich rámci jednotlivé podtypy. Vyhodnocení gelu se provádí jak 

vizuálním posouzením, tak s pouţitím skenovacího denzitometru, coţ umoţní odfiltrovat 

nespecifické pozadí (Tang et al., 1995).  

Hlavní výhodou AP-PCR typizace je její rychlost a jednoduchost. Dvoustupňová AP-

PCR má srovnatelnou rozlišovací schopnost a reprodukovatelnost jako REA. Nevýhodou AP-

PCR typizace je potřeba přímého porovnání typovaného vzorku s vzorovým kmenem na 

jednom gelu (Tang et al., 1995).  
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Obr. 7: AP-PCR typizace. Výsledky typizace devíti kmenů C. difficile (patřících do rozdílných séroskupin) 

získané pomocí AP-PCR s pouţitím primerů o délce 10 nukleotidů. MW: DNA standard. Převzato z Bidet et al. 

(2000). 

 

 

Ribotypizace 

Ribotypizace je metoda zaloţená (1) na rozdílech v počtu alel rRNA operonů v genomu 

jednotlivých kmenů, (2) na rozdílných délkách a sekvencích polymorfních úseků těchto 

operonů, které se nachází mezi geny kódujícími 16S a 23S rRNA (ISR´s – intergenic spacer 

regions). Pouţitím primerů, které nasedají na 3´ a 5´ konce genů kódujících 16S a 23S rRNA, 

se amplifikují různě dlouhé ISR´s všech alel, které se na bakteriálním chromozomu nachází. 

Ty jsou následně elektroforeticky rozděleny (Obr. 8) (Guërtler, 1993; Sadeghifard, et al., 

2006).  

PCR ribotypizace zaloţená na principu elektroforézy na agarózovém gelu je 

v současnosti nejpouţívanější metodou typizace v evropských laboratořích. Její značnou 

nevýhodou je nedostatek standardizovaných sbírek typových kmenů a obtíţné porovnávání 

mezilaboratorních výsledků (Indra et al., 2008). PCR ribotypizace vyuţívající kapilární 

gelovou elektroforézu by mohla tyto nesnáze pomoci překonat. Tato metoda vyuţívá, na 

rozdíl od metody klasické, fluorescenčně značené primery (5´- konec primeru 16S) a dokáţe 

mezi jednotlivými fragmenty rozlišit rozdíly i jednoho nukleotidu (Obr. 8). Jednotlivé 

ribotypy odvozené z agarózové elektroforézy se pomocí kapilární elektroforézy rozdělí do 

několika podtypů (Indra et al., 2008). Například rakouské ribotypy AI–9 a AI-23 byly 
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kapilární elektroforézou rozděleny do několika dílčích ribotypů, které byly na agarózovém 

gelu nerozlišitelné (Indra et al., 2008). Byla vytvořena internetová databáze ribotypů 

generovaných pomocí kapilární gelové elektroforézy (http://webribo.ages.at), která sjednocuje 

získané informace a pomáhá uţivatelům ribotypy identifikovat. V současnosti je v této 

databázi uloţeno 573 ribotypů. 

 

 

Obr. 8: PCR-ribotypizace C. difficile – ribotyp 027. Srovnání výsledku PCR-ribotypizace na gelové a 

kapilární gelové elektroforéze (CEQ 8000 Beckman Coulter). Červené čáry spojují odpovídající si fragmenty. 

Velikost fragmentů lze vyčíst na ose pod obrázkem. Výsledek gelové elektroforézy převzat z 

http://webribo.ages.at. 

 

 

PFGE (pulsed field gel electrophoresis) 

Při pulzní gelové elektroforéze je bakteriální suspenze imobilizována pomocí roztavené 

agarózy, následně je izolována DNA a celý bakteriální genom je štěpen vzácně štěpící 

restrikční endonukleázou za vzniku dlouhých DNA fragmentů (Maslow et al., 1993). Např. 

endonukleáza SmaI naštěpí genom C. difficile (~4,3 Mb) na 9-11 fragmentů o velikosti 

http://webribo.ages.at/
http://www.google.cz/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPulsed_field_gel_electrophoresis&ei=6W85TJvMFZOZOLu3qIoK&usg=AFQjCNHOQ2d8HKCIs-89pVehYxmXiCNYeA&sig2=HB6E_1cfmb-qgrZtF6UIZw
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v rozmezí 285 kb aţ 2,2 Mb (Obr. 9) (Gal et al., 2005).  Fragmenty jsou následně pomalu 

děleny v polyakrylamidovém gelu v elektrickém poli, které periodicky mění směr. Velikost 

molekuly ovlivňuje nejen rychlost její migrace v gelu, ale i čas potřebný na přeorientování 

molekuly při změně elektrického pole. Tento typ elektroforézy umoţní účinně separovat i 

velké molekuly, které by při standardní gelové elektroforéze migrovaly gelem spolu (Smith et 

al., 1988). Při vyhodnocování restrikčních vzorců jsou potom izoláty lišící se v  jednom nebo 

dvou fragmentech (vzniklých jedinou mutací) řazeny do různých podskupin, při větších 

rozdílech tvoří odlišné skupiny (Maslow et al., 1993).  

Metoda PFGE je díky své vysoké rozlišovací schopnosti a reprodukovatelnosti hojně 

vyuţívaná pro typizaci řady bakterií, např. Escherichia coli, Staphylococcus, Enterococcus a 

Mycobacterium (Maslow et al., 1993). U některých kmenů C. difficile, zejména pak u PCR 

ribotypu 001, byla pozorována degradace genomové DNA a typizaci nešlo provést 

(Kristjánsson et al., 1994; Bidet et al., 2000). Vysokomolekulární DNA je vysoce citlivá 

k mechanickému poškození, během izolace je vystavena působení nukleáz a k degradaci 

dochází také při elektroforéze vlivem volných radikálů vznikajících v elektroforetickém pufru 

(Klaassen et al., 2002). Gal et al. (2005) optimalizovali původní protokol přidáním 

thiomočoviny do pufru a tyto nesnáze tak odstranili. Nevýhodou metody zůstává její časová 

náročnost. 

 

 

Obr. 9: PFGE. DNA dvanácti izolátů ribotypu 001 C. difficile byla štěpena endonukleázou SmaI a izoláty byly 

pomocí PFGE rozděleny do sedmi rozdílných typů. Převzato z Gal et al. (2005). 
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Toxinotypizace 

Toxinotypizace C. difficile je metoda zaloţená na polymorfizmu délek restrikčních 

fragmentů (RFLP-PCR - restriction fragment length polymorphism PCR). Celý PaLoc (19,6 

bp) je rozdělen na deset překrývajících se úseků (Obr. 10), které jsou pomocí PCR 

amplifikovány, a délka a restrikční profily fragmentů jsou následně porovnány s referenčním 

kmenem VPI 10463 (toxinotyp 0) (Obr. 11) (Rupnik et al., 1998). 

Toxiny A i B patří společně s toxiny C. sordellii a C. novyi do skupiny velkých 

klostridiových cytotoxinů (LCTs – large clostridial toxins), pro které je charakteristická 

třídoménová struktura. Na N-konci aminokyselinového řetězce je katalytická doména, ve 

středu doména translokační a na C-konci doména vazebná (Eichel-Streiber et al., 1996). Geny 

tcdA i tcdB jsou amplifikovány jako tři fragmenty odpovídající právě těmto doménám (A1-3, 

respektive B1-3) (Rupnik et al., 1997). Další čtyři amplifikované fragmenty (PL1-4) 

pokrývají zbytek oblasti PaLoc (Rupnik et al., 1998). V praxi se nyní pouţívá modifikace této 

metody, při níţ se místo deseti fragmentů amplifikují pouze dva nejvariabilnější, fragmenty 

A3 a B1. Fragment A3 odpovídá 3´-konci genu tcdA, B1 pokrývá 5´-konec genu tcdB. Tyto 

fragmenty jsou následně štěpeny pomocí enzymů EcoRI (A3) a HincII/AccI (B1). 

V současnosti je včetně referenčního toxinotypu 0 známo 25 různých toxinotypů (Obr. 10). 

K analýze všech deseti fragmentů se přistupuje pouze v případě objevu dosud neznámého 

restrikčního profilu fragmentů A3 a B1 (Rupnik et al., 1998).  

Mezi změny detekované v oblasti PaLoc patří inzerce, delece a bodové mutace. Delece a 

inzerce najdeme častěji v genu tcdA neţ v tcdB (Rupnik et al., 1998), coţ je pravděpodobně 

zapříčiněno vysoce konzervovaným úsekem repetitivních sekvencí, ve kterém můţe dojít 

k nehomologní rekombinaci (Eichel-Streiber et al., 1992). V genu tcdB repetitivní sekvence 

přítomny nejsou, proto k rekombinaci nedochází, bodové mutace jsou zde ale mnohem 

častější neţ v genu tcdA (Rupnik et al., 1998). Změny charakteristické pro některé toxinotypy 

jsou i mimo sekvence kódující toxiny, například pro toxinotyp X je typická inzerce úseku 

DNA o velikosti 1,1 kb mezi geny tcdE a tcdA (Song et al., 1999). Značně variabilní je i 

sekvence genu tcdC (Curry et al., 2007).  
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Obr. 10: Schématické znázornění lokusu PaLoc některých toxinotypů. (a) PaLoc toxinotypu 0: Nad 

toxinotypem 0 je znázorněno schematické rozdělení lokusu PaLoc při PCR, při toxinotypizaci jsou 

amplifikovány fragmenty A3 a B1.  Na příkladu toxinotypu 0 jsou znázorněny 3´- koncové repetitivní sekvence 

charakteristické pro oba toxiny. (b) PaLoc toxinotypů I-XII:  Šedivé oblasti znázorňují rozdíly v délce úseků 

v porovnání s toxinotypem 0 (delece a inzerce). Písmena pod jednotlivými toxinotypy znázorňují místa štěpení 

enzymy: A (Accl), E (EcoRI), Ec (EcoRV), H (HindIII), Hc (HincII), N (NsiI), Nc (NcoI), P (PstI), R (RsaI), S 

(SpeI). Převzato z Rupnik et al. (1998). 
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Obr. 11: Restrikční profily fragmentů B1 a A3 používaných pro toxinotypizaci. (a) Pro fragment B1 štěpený 

enzymy HincII (H) a AccI (A) je známo 7 restrikčních profilů. (b) Pro fragment A3 štěpený enzymem EcoRI je 

známo 11 restrikčních profilů. Převzato z http://www.mf.uni-mb.si/mikro/tox/. 

 

Větší mutace mají za následek změny ve vlastnostech jednoho nebo obou toxinů, 

případně jejich absenci. Toxiny jednotlivých toxinotypů se mohou od referenčního kmene lišit 

např. ve velikosti, substrátové specifitě, cytopatickém efektu a v reaktivitě s monoklonálními 

protilátkami. Některé toxinotypy mají hypervirulentní potenciál. Cytopatický efekt závisí na 

schopnosti toxinu rozpoznat malé GTPázy jako substrát. Mutace, které tuto substrátovou 

specifitu ovlivňují, byly popsány u toxinotypů VIII (Chaves-Olarte et al., 1999), X (Soehn et 

al., 1998) a XIV (Mehling et al., 2001). Všechny tři toxinotypy na rozdíl od toxinotypu 0 
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rozpoznávají jako substrát GTPázy Rap, Ral a R-Ras a toxinotypy VIII a X naopak 

nemodifikují GTPázu Rho. Lyerly et al. (1992) studovali biologický efekt TcdB8864 

(toxinotyp X) na myším modelu a zjistili, ţe letální dávka je u této varianty toxinu více neţ 8× 

niţší neţ u TcdBVIP10463.  

Referenční kmen (toxinotyp 0) stejně jako velká část ostatních toxinotypů produkuje 

toxiny TcdA a TcdB a neprodukuje binární toxin (fenotyp A+B+CDT-). Naproti tomu většina 

kmenů s výrazně pozměněnou oblastí PaLoc binární toxin produkuje (A+B+CDT+). Mezi 

kmeny A+B+CDT+ patří i virulentní kmen 027/NAP1/B1 (Stubbs et al., 2000). Kmenům 

s fenotypem A-B-CDT+ můţe buď PaLoc zcela chybět (Geric et al., 2003) nebo je zkrácený a 

nefunkční (toxinotyp XI). Toxinotypy A-B+ jsou v současnosti známy čtyři: VIII, X, XVI a 

XVII. Existují však i výjimky, například byly popsány dva kmeny odpovídající toxinotypu 0, 

které produkovaly i binární toxin (Spigaglia & Mastrantonio, 2002; Stare et al., 2007), nebo 

kmeny toxinotypu 0 (Johnson et al., 2003) a toxinotypu V (Geric et al., 2003), které 

fenotypově odpovídaly kmenům A-B+. 

Nejběţněji se vyskytují toxinotypy III, IV, V, VIII a XII, z nichţ toxinotypy VIII a IIIb 

(známý jako kmeny 027/NAP1/B1) jsou v současnosti celosvětově rozšířené a způsobují 

nozokomiální epidemie CDAD (Kuijper et al., 2006). 

 

 

AFLP (amplified fragment length polymorphism) 

Metoda AFLP spočívá v selektivní amplifikaci fragmentů DNA vzniklých štěpením 

celého bakteriálního genomu (Obr. 12) (Vos et al., 1995). DNA bakterie je štěpena dvěma 

restrikčními enzymy, při typizaci C. difficile se pouţívají enzymy EcoRI a MseI (Klaassen et 

al., 2002). Na konce všech restrikčních fragmentů jsou ligovány dvouřetězcové adaptéry. 

Následně je provedena PCR pomocí specifických primerů, které jsou komplementární k 

sekvenci adaptéru. Selektivita primerů je zajištěna několik nukleotidy lokalizovanými na 

jejich 3´konci, které musí být komplementární k DNA vláknu, aby PCR reakce proběhla. 

Amplifikované fragmenty jsou analyzovány pomocí gelové nebo kapilární elektroforézy (Obr. 

13) (Vos et al., 1995). 

Touto metodou lze současně amplifikovat velký počet DNA fragmentů (50-100) bez 

předchozí znalosti jejich nukleotidové sekvence (Vos et al., 1995). Velikosti fragmentů se 

pohybují mezi 50 a 500 bp (Klaassen et al., 2002). Rozdíly ve velikosti fragmentů jsou dány 
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sekvenčními variacemi v místech, na které nasedají primery, a dále inzercemi a delecemi 

v amplifikovaných fragmentech. 

Metoda AFLP má podobnou rozlišovací schopnost jako PCR-ribotypizace (Berg et al., 

2004), je rychlá, snadná a velmi flexibilní. Standardizace techniky je nutná pro 

mezilaboratorní výměnu dat. Nevýhodou metody jsou vysoké finanční náklady spojené 

s počítačovou analýzou dat (Klaassen et al., 2002). 

 

 

Obr. 12: Schématické znázornění principu metody AFLP. (1) Štěpení chromozomální DNA (např. enzymy 

EcoRI a MseI). (2) Ligace DNA adaptérů. (3) PCR se specifickými primery, většinou fluorescenčně značenými. 

Převzato z http://commons.wikimedia.org.  

 

 

SlpAST (surface layer protein A gene sequence typing) 

C. difficile má ve své buněčné stěně kompaktní proteinovou vrstvu, označovanou vrstva 

S, která obsahuje dva druhy proteinů orientovaných vně buňky. Jsou kódovány genem slpA 

(surface layer protein A) (Obr. 14) a vznikají z jednoho prekurzoru posttranslační úpravou. 

Protein o vyšší molekulové hmotnosti (42–48 kDa) je vysoce konzervovaný a vzniká z C-

koncové domény prekurzoru. Protein vzniklý z N-koncové části prekurzoru (32-38 kDa) 
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vykazuje značnou sekvenční variabilitu a pouţívá se k molekulární typizaci (Calabi et al., 

2001).  

Amplifikací variabilní části genu slpA vznikne produkt o délce 0,5-1 kb (Karjalainen et 

al., 2002; Kato et al., 2005). Fragment je sekvenován, je z něj odvozen sled aminokyselin a je 

zařazen do skupiny. Podtypy lze rozlišit jiţ od rozdílu jednoho nukleotidu (Kato et al., 2005).  

SlpAST je metoda dobře vyuţitelná pro epidemiologické studie díky vysoké rozlišovací 

schopnosti a snadné reprodukovatelnosti dat. Velkou výhodou je moţnost typizace přímo z 

klinických vzorků, bez nutnosti kultivace bakterií (Kato et al., 2009). 

 

 

Obr. 14: Typizace pomocí metody SlpAST. Schéma znázorňuje gen slpA a přilehlé sekvence u různých 

ribotypů C. difficile. Čísla uvedená pod jednotlivými lokusy vyjadřují délku úseku v nukleotidech. Otevřený 

čtecí rámec genu slpA obsahuje signální sekvenci (SS; 72 bp), lokus kódující peptid o niţší molekulové 

hmotnosti (LMW; 546-1053 bp) a lokus kódující peptid o vyšší molekulové (HMW; 1119-1248 bp). Fragmenty 

všech ribotypů jsou zakončeny 315 bp dlouhým úsekem tvořeným 5´koncem následujícího čtecího rámce. 

Intergenové úseky jsou znázorněny černou barvou. Převzato z Eidhin et al. (2006). 

 

 

MLST (multilocus sequence typing) 

Metoda MLST byla vyvinuta ke studiu genetických vztahů a populační struktury u 

kmenů C. difficile izolovaných z různých hostitelů, geografických lokalit, PCR ribotypů a 

toxinotypů. MLST charakterizuje jednotlivé kmeny podle sekvence částí několika tzv. 
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housekeepingových genů. Nejčastěji je sekvenováno sedm intragenových fragmentů dlouhých 

400–500 bp (Maiden et al., 1998). Pro typizaci C. difficile bylo vybráno sedm lokusů: aroE 

(šikimát dehydrogenáza), ddl (D-alanin: D-alanin ligáza), dutA (dUTP pyrofosfatáza), gmk 

(guanylát kináza), recA rekombináza), sodA (superoxid dismutáza) a tpi (triózofosfát 

izomeráza) (Lemee et al., 2004). Po amplifikaci, purifikaci a sekvenaci fragmentů DNA jsou 

rozdílným sekvencím daného lokusu (alelám) přiřazena různá čísla a unikátní kombinace 

všech sedmi alel jsou označeny jako sekvenční typy (ST). Počítačově je porovnána podobnost 

jednotlivých ST a je vygenerován fylogenetický dendrogram (Lemee et al., 2004).  

Počet alel jednoho lokusu se pohybuje mezi 5 (dutA) aţ 11 (recA). Většina 

polymorfizmů vznikla synonymní substitucí, coţ naznačuje slabý vliv selekce, a tudíţ 

vhodnost pro studium populační genetiky (Lemee et al., 2004). Získaná data ukazují, ţe C. 

difficile je druh s vysoce klonální strukturou populace; nové genotypy vznikají během evoluce 

převáţně bodovými mutacemi a rekombinace hraje menší roli. Ve vybraných genech se 

mutace hromadí velmi pomalu, a proto je rozlišovací schopnost MLST nízká (Zaiß et al., 

2009).  

Tato metoda je díky konzervovanosti sekvenovaných genů vhodná pro fylogenetickou 

analýzu a epidemiologické studie v delším časovém měřítku (Lemee et al., 2004). Většina ST 

má celosvětové rozšíření, nebyla nalezena korelace mezi ST a místem původu, coţ je pro 

organizmy s klonální strukturou populace typické. Silná korelace byla pozorována mezi ST a 

toxinotypy (Lemee et al., 2004). Výhodou metody zaloţené na sekvenaci je jednoznačná 

interpretovatelnost výsledků a moţnost sdílení dat mezi laboratořemi. Nevýhodou MLST 

metody je její finanční náročnost.  

 

 

MLVA (multilocus variable number tandem repeat analysis) 

MLVA je nová typizační metoda s vysokou rozlišovací schopností, která je zaloţena na 

analýze tandemových repetic v sedmi lokusech. V genomu C. difficile 630 bylo 

identifikováno 383 lokusů s repetitivními sekvencemi, z nichţ většina nesplňuje poţadavky 

krátkých vysoce konzervovaných repetitivních úseků s velkým počtem opakování. Pro 

MLVA nejsou vhodné také lokusy, jejichţ amplifikací vznikají nespecifické nebo příliš 

dlouhé produkty. Bylo nalezeno pouze sedm lokusů, které splňují tyto podmínky a jsou 

dostatečně variabilní a tudíţ vhodné k typizaci C. difficile. Počty tandemových repetic jsou v 
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těchto vybraných lokusech stabilní a do jedné podskupiny MLVA můţeme zařadit kmeny 

lišící se maximálně jednou repeticí (Marsh et al., 2006).  

Berg et al. (2007) pro zjednodušení metody vybrali kratší tandemové repetice (2-9 bp): 

A6cd, B7cd, C6cd, E7cd, F3cd, G8cd a H9cd. S pouţitím fluorescenčně značených primerů je 

tandemová repetice G8cd amplifikována samostatnou PCR, zbylé repetice třemi duplexními 

PCR. Vzniklé fragmenty jsou automaticky analyzovány s pomocí kapilární elektroforézy. 

MLVA běţně rozezná desítky různých podtypů v rámci jednoho ribotypu. Metoda byla 

uţita k typování 28 izolátů virulentního kmene 027/NAP1/B1 a rozlišila v nich 13 podtypů 

(Berg et al., 2007). Berg et al. (2007) typovali s pomocí MLVA také kmeny A-B+ patřící do 

ribotypu 017, 29 kmenů bylo rozděleno do 8 skupin, které odpovídaly místu jejich původu. 

Metoda má tak vysokou rozlišovací schopnost, ţe je vhodná ke studiu  šíření epidemických 

kmenů v rámci jedné nemocnice. K určení vzdálenějších fylogenetických příbuzností se 

pouţívá kombinace MLVA a metody s více konzervovaným genetickým znakem (Zaiß et al., 

2009). 

 

 

TRST (tandem repeat sequence typing) 

TRST je metoda zaloţena na polymorfizmech ve vysoce variabilních repetitivních 

úsecích „TR6“ a „TR10“. Lokus TR6 obsahuje repetice o délce 21 bp a je umístěn 

v otevřeném čtecím rámci CD0603 v genomu C. difficile 630, TR10 se nachází v nekódující 

oblasti a je sloţen z repetic dlouhých 22 bp. Obě repetitivní oblasti jsou současně 

amplifikovány pomocí duplexní PCR (Obr. 15), sekvenovány a testované kmeny jsou 

následně řazeny do skupin (Zaiß et al., 2009). 

Výsledky typizace pomocí TRST se shodují s výsledky PCR ribotypizace (Tab. 1). 

Metody mají podobnou rozlišovací schopnost, výhodou TRST je snadná přenositelnost dat 

(Zaiß et al., 2009).  
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Obr. 15: TRST typizace. Výsledky amplifikace lokusů TR6 a TR10 pomocí duplexní PCR vzorků 

reprezentujících různé ribotypy (čísla ribotypů v řádku nad gelem). S = DNA standard 100 bp; N = negativní 

kontrola. Převzato ze Zaiß et al. (2009). 

 

 

Metoda Počet typovaných 

kmenů 

Počet různých typů Shoda s ribotypizací 

(%) 

PCR ribotypizace 154 75 - 

TRST 154 72 89,8 

TR6 sekvenace 154 43 60,4 

TR10 sekvenace 154 53 71,6 

 

Tab. 1: Porovnání rozlišovací schopnosti a shody metod TRST a PCR-ribotypizace. Metoda TRST má 

podobnou rozlišovací schopnost jako PCR-ribotypizace, pokud jsou analyzovány dva lokusy (TR6 a TR10) 

současně. Metody vykazují také vysokou míru shody při typizaci (89,9 %). Převzato ze Zaiß et al. (2009). 

 

 

Srovnání metod molekulární typizace 

Vhodnost metody pro molekulární typizaci závisí na její reprodukovatelnosti, rozlišovací 

schopnosti a univerzální pouţitelnosti, na moţnostech mezilaboratorní výměny dat, na 

stabilitě zkoumaných genetických znaků a na korelaci identifikovaných skupin s rozšířením 

druhu (van Belkum et al., 2007).  
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U metod molekulární typizace zaloţených na porovnávání pohyblivosti DNA fragmentů 

v elektroforetických gelech je obtíţná mezilaboratorní výměna dat. Některé techniky, 

například REA, jsou pracné a vyţadují přímé porovnání zkoumaných a typových vzorků na 

jednom gelu. Porovnávání dat získaných PFGE je snazší po standardizaci elektroforetických 

podmínek a s pomocí počítačové analýzy gelu, metoda je ale časově náročná. AFLP a PCR-

ribotypizace jsou méně náročné a ve výsledcích vykazují velmi dobrou mezilaboratorní 

shodu. Velmi rychlou a časově nenáročnou metodou je AP-PCR typizace. Metody zaloţené 

na porovnávání sekvencí určitých lokusů (MLST, TRST, slpAST) generují snadno 

přenositelná data. Metoda MLST je časově náročnější neţ TRST a slpAST, protoţe je 

sekvenováno větší mnoţství lokusů.  

Killgore et al. (2008) porovnávali sedm základních metod slouţících k typizaci C. 

difficile (REA, PFGE, PCR-ribotypizace, MLST, MLVA, AFLP a slpAST) (Obr. 16). 

Všechny metody byly schopny typizovat 100 % zkoumaných vzorků. Kaţdý kmen v daném 

experimentálním uspořádání náleţel do jednoho z šesti alelových typů (AP – allele profil, AP-

A aţ AP-F), které byly definovány toxinotypem, přítomností či absencí genu kódujícího 

binární toxin a delecí v genu tcdC. Mezi typizačními metodami byla pozorována vysoká 

shoda, kmeny patřící do stejných AP byly zkoumanými metodami zařazeny do shodných 

skupin, výjimku tvořily pouze izoláty skupiny AP-A (toxinotyp 0, bez binárního toxinu a 

delece v tcdC). S ribotypizací velmi dobře korelují i metody toxinotypizace (Rupnik et al., 

2001) a TRST (Zaiß et al., 2009).  

Dle Killgore et al. (2008) vykazovaly metody MLVA, REA, slpAST a PFGE vyšší 

rozlišovací schopnosti a zařadily jednotlivé izoláty do podtypů, které ale nebyly mezi 

jednotlivými metodami vţdy shodné (Tab. 3). Metody PCR-ribotypizace, MLST a AFLP 

měly rozlišovací schopnost niţší a rozlišily pouze základní typy (Tab. 3). Izoláty vysoce 

virulentního kmene 027/NAP1/B1, který v současné době způsobuje závaţná onemocnění 

epidemického charakteru, byly definovány jako AP-B. Všechny metody zařadily AP-B 

izoláty do jedné skupiny, v některých případech rozdělené do dílčích podtypů. Pouze metody 

REA a MLVA od sebe rozlišily izoláty AP-B pocházející z Evropy a ze Severní Ameriky 

(Killgore et al., 2008). 
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Obr. 16: Dendrogram generovaný na základě PFGE s přiřazenými výsledky ostatních typizačních metod - 

REA, MLVA, MLST, ribotypizace US (realizovaná ve Spojených státech), ribotypizace UK (realizovaná ve 

Velké Británii), slpAST a AFLP. Jednotlivé metody se velmi dobře shodují v rozdělování izolátů C. difficile do 

skupin. Červené obdelníky označují izoláty vysoce virulentního kmene 027/NAP1/B1. Všechny metody zařadily 

tyto izoláty do jedné skupiny.  Převzato z Killgore et al. (2008).  
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Závěr 

Problematika infekcí způsobených C. difficile je v poslední době velmi aktuální. 

Vzrůstající výskyt a závaţnost CDAD, šíření vysoce virulentního kmene 027/NAP1/B1 a 

stoupající rezistence patogenních kmenů k běţně podávaným antibiotikům svědčí o 

nezbytnosti monitorovat výskyt infekcí způsobených C. difficile a typizovat patogenní kmeny. 

Pod záštitou Evropské společnosti pro klinickou mikrobiologii a infekční lékařství (ESCMID) 

byla vytvořena samostatná výzkumná skupina zvaná ESGCD (ESCMID Study Group on 

Clostridium difficile), která se snaţí koordinovat činnost výzkumných a klinických laboratoří 

z celé Evropy. V České republice jsou údaje o výskytu CDAD značně omezené, proto naše 

pracovní skupina navázala roku 2007 spolupráci s výše zmíněnou organizací, sleduje výskyt 

CDAD v několika praţských nemocnicích, izolované kmeny typizuje pomocí molekulárních 

metod a stanovuje jejich citlivost k antibiotikům.   

Existuje široká škála metod slouţících k typizaci C. difficile. Zpočátku byly typizační 

techniky zaloţeny na fenotypových charakteristikách kmenů, postupně byly nahrazeny 

metodami sledujícími genotypové rozdíly. Výhodou molekulárních metod je větší stabilita 

genotypových znaků a vyšší rozlišovací schopnost. Pro časnou a rychlou detekci patogenních 

kmenů jsou pouţívány metody jako REA, AP-PCR a PCR-ribotypizace a toxinotypizace. Pro 

epidemiologické studie dlouhodobějšího charakteru jsou vhodné metody MLST, AFLP, 

TRST a slpAST. Při vzniku závaţných nozokomiálních epidemií a sledování šíření vysoce 

virulentních kmenů se uplatňuje metoda MLVA, charakteristická svojí vysokou rozlišovací 

schopností. Standardní metodou pouţívanou především v Evropě zůstává PCR-ribotypizace. 

Ve Velké Británii byla zaloţena knihovna ribotypů, se kterou je většina kmenů 

analyzovaných v evropských laboratořích porovnávána. V Severní Americe je hlavní metodou 

PFGE.  

I přes obrovský rozvoj v oblasti molekulární typizace C. difficile, doposud neexistuje  

univerzální schéma, které by umoţnilo rychlé srovnání a výměnu dat mezi klinickými 

laboratořemi. Nezbytné je rovněţ zavedení citlivější a přesnější metody laboratorní 

diagnostiky C. difficile.  
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