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ABSTRAKT

Tuberkulóza je vážné infekční onemocnění postihující hlavně plíce, ale může

zasáhnout i jakýkoliv jiný orgán. Nemoc vyvolávají bakterie komplexu

Mycobacterium tuberculosis, zahrnující M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG

a M. africanum. Mykobakterie jsou striktně aerobní a velmi odolné bakterie,

které se vzhledem k dlouhé generační době a pomalému růstu nesnadno

diagnostikují. Jejich zdrojem je výhradně nemocný člověk, vzácně i nakažené

zvíře.

Tuberkulóza je dlouhodobé onemocnění. Často přechází do chronicity nebo

do stavu latence, což potom pro člověka představuje celoživotní riziko

reaktivace infekce.

Preventivním opatřením je už několik desítek let očkování. V současné době

se však provádí jen u rizikových jedinců. Léčba tuberkulózy spočívá v podávání

kombinace několika různých antituberkulotik.

Incidence tuberkulózy už dlouhodobě klesá, především ve vyspělých státech.

V rozvojových zemích je však výskyt této choroby stále značný, a tak zde

nadále představuje závažný zdravotní problém.

Klíčová slova: tuberkulóza, Mycobacterium tuberculosis komplex, TBC, BCG-

vakcinace.
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ABSTRACT

Tuberculosis is a serious infectious disease that affects mainly the lungs but

it can also affect any other organ. All the cases of tuberculosis are caused by

bacteria Mycobacterium tuberculosis complex including M. tuberculosis, M.

bovis, M. bovis BCG and M. africanum. Mycobacteria are strictly aerobe and

highly resistant bacteria, which, due to the long generation time of very slow

growth, are difficult to diagnose. Their source is only the person with

tuberculosis, rarely an infected animal.

Tuberculosis is a long-term illness. Frequently the mycobacterial infection

becomes chronic or latent, posing a risk of reactivation throughout life.

Vaccination used to be a preventive measure against tuberculosis for several

years, but nowadays, it´s aimed only at risky patients. Treatment of tuberculosis

consists of a combination of several different antitubercular medicines.

Incidence of tuberculosis is steadily decreasing, especially in the developed

countries. In developing countries, however, the incidence of this disease is still

considerable, so there remains a serious health problem.

Key words: tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis complex, TBC, BCG-

vaccination.



10

ZADÁNÍ A CÍL PRÁCE

Všeobecné povědomí o tuberkulóze je mezi lidmi velmi malé. Příčinu

nevědomosti lze vysvětlit tím, že po ústupu incidence tuberkulózy ve vyspělých

zemích světa, hlavně v zemích Evropské unie, se o této chorobě přestalo mluvit

a veřejnost na ni postupně zapomněla, nebo podlehla iluzi, že je tuberkulóza už

vymýcené onemocnění.

Proto je náplní a cílem této bakalářské práce shrnout dosavadní poznatky o

tuberkulóze, o jejím původci, diagnostice, léčbě, možné prevenci a

komplikacích této nemoci. A protože se v poslední době u nás o tuberkulóze

mluví v souvislosti s ukončením povinného plošného očkování novorozenců

proti tuberkulóze, je součástí práce i sestavení a vyhodnocení dotazníku, který

se zabývá očkováním proti tuberkulóze.
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ÚVOD

Tuberkulóza je vážné infekční onemocnění, které je celosvětově natolik

rozšířené, že lze hovořit o pandemii. Člověk nakažený tuberkulózou často

nemusí zaznamenat žádné známky onemocnění, avšak dojde-li k manifestaci

tuberkulózní infekce, spustí se řetězec změn, které pak mohou postihnout

kteroukoliv část organismu.

I přes dostupnost léčby se nedaří výskyt tuberkulózy eliminovat. Naopak se

objevují nové, rezistentní kmeny mykobakterií, na které současná léčba

nezabírá. A i proto je tak nesmírně důležitá včasná, rychlá a přesná diagnostika

tohoto onemocnění. Základem diagnostiky tuberkulózy jsou laboratorní metody,

jako mikroskopie a kultivace a nové molekulárně genetické metody, díky nimž

lze získat předběžné výsledky už do několika hodin.

Tuberkulóza si své oběti nevybírá - podle údajů Světové zdravotnické

organizace si ročně vyžádá na 3 miliony lidských životů (90% zemřelých

připadá na rozvojové země Afriky a jihovýchodní Asie). Tuberkulóza tak nadále

představuje celosvětově závažný zdravotnický problém.
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1 DEFINICE A ZÁKLADNÍ POZNATKY O TUBERKULÓZE

Tuberkulóza (z latinského tuberculum – hrbolek, uzlíček) je celosvětově

rozšířené infekční onemocnění řazené mezi specifické zánětlivé procesy. [1]

Nejčastěji napadá plíce (plicní tuberkulóza), může však postihnout i jiné orgány

jako kosti, klouby, kůži, mízní uzliny, srdce, játra, ledviny a mozkové pleny

(mimoplicní tuberkulóza). Onemocnění je dlouhodobé a velmi často probíhá

chronicky. [1,2]

Infekčními agens vyvolávající toto onemocnění jsou bakterie ze skupiny

nazývané komplex Mycobacterium tuberculosis, do kterého jsou zařazeny

Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium bovis BCG

a Mycobacterium africanum (někteří autoři do komplexu zařazují i

Mycobacterium microti). [3]

Tuberkulóza je a vždy byla sociální chorobou. Při zhoršených životních

podmínkách stoupá počet nakažených tuberkulózou. I proto je zaznamenán tak

vysoký počet nakažených a mrtvých právě v rozvojových zemích třetího světa,

protože zde chudoba, špatné bydlení (tmavá, přelidněná a vlhká místa),

podvýživa, nedostatečná lékařská péče a hygiena převažují a takové podmínky

představují „živnou půdu“ pro tuberkulózu. [1,4]

Přesto, že se jedná o léčitelnou nemoc, tuberkulóza nadále patří

k nejčastějším příčinám úmrtí. Ročně na tuberkulózní infekci zemře na 3 miliony

lidí a dle statistik WHO se odhaduje, že infikována je téměř třetina světové

populace, tedy asi 2 miliardy lidí (ale jen u 10% z nich dojde k rozvinutí aktivní

formy onemocnění). [1,3]
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2 OBJEV TUBERKULÓZY A TERMINOLOGIE

Tuberkulóza provází lidstvo od nepaměti. Potvrzují to nejen dochované

kosterní pozůstatky staroegyptských a peruánských mumií nesoucí stopy po

tuberkulózním zánětu, ale i výsledky nedávných výzkumů, které prokázaly, že

výskyt TBC byl zaznamenán už ve vývojové fázi člověka, u druhu Homo

erectus, který žil na území dnešního Turecka před více jak půl milionem let. [5]

Kde a jak se ale tuberkulóza zrodila?

Odpovědí je s největší pravděpodobností tento fakt - tuberkulóza původně

postihovala stáda sudokopytníků. Přenos nemoci na člověka je spjat

s domestikací skotu, což se původně dělo v Africe – směrem na jih pak

z původního Mycobacterium bovis vzniklo Mycobacterium africanum, které se

nilským údolím přeneslo na sever Afriky a později do Evropy a dál do dalších

kontinentů, kde se vyvinulo Mycobacterium tuberculosis (hominis). [5]

Tuberkulóza trápila i obyvatele ve starém Řecku a v říši Římské. Tehdejší

lékaři toto onemocnění označovali jako phthisis 1(česky ftíza, souchotiny,

úbytě), čímž vystihli jeden z příznaků TBC a to úbytek tělesné hmoty. Tento

název přetrval až do 30. let 19. století, konkrétně do roku 1834. Tehdy termín

tuberkulóza zavedl do praxe německý lékař J. L. Schönlein (1793-1864). [1]

Termín tuberkulóza lépe vystihuje charakteristický rys onemocnění, tj. tvorbu

větších či menších uzlíků, hrbolků či výstupků nazývané tuberkula. Příčinu

tvorby tuberkulů, tedy vznik choroby, objasnil v roce 1882 německý mikrobiolog

Robert Koch (1843-1910; obr. 1). 24. března 1882 popsal infekčního původce

tuberkulózy (Mycobacterium tuberculosis), který byl později na jeho počest

označen jako bacil Kochův (BK). [1]

1 Slovo phthisis je řeckého původu a označuje chorobný stav lidského organismu – ubývání
tělesné hmotnosti. Používal jej už zakladatel medicíny Hippokrates.
Od slova phthisis je odvozen i název oboru zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí
tuberkulózy - ftiseologie. [6]



14

Obr. 1 Robert Koch (1843 – 1910)
Robert Koch se významně zasloužil o rozvoj lékařské mikrobiologie. Kromě původce

tuberkulózy, objevil i původce cholery - Vibrio cholerae.  Jako jeden z prvních začal

s kultivací mikrobů na želatinových a agarových půdách a s barvením mikroskopických

preparátů. V roce 1905 mu byla udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu. [2]

Zdroj obrázku: C. Mims, R. V. Goering, H. M. Dockrell, M. Zuckerman, D. Wakelin, P. L. Chiodini: Mims‘
medical mikrobiology. Mosby-Year Book Europe Ltd, 2008, s. 126, ISBN 978-0- 323-04475-2.

Tuberkulóze se v minulosti (hlavně v období středověku) říkávalo „velký bílý

mor“. Toto označení si nemoc vysloužila pro nápadně bledou pokožku

nemocného. V Anglii a ve Francii se rozšířilo pojmenování „králova choroba“ či

„králův dotek“, které vycházelo z přesvědčení lidí, že králův dotek nemoc vyléčí.
[7]
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3 PŮVODCE TUBERKULÓZY

Tuberkulózu vyvolávají bakterie komplexu Mycobacterium tuberculosis

patřící do rodu Mycobacterium. [3]

Komplex Mycobacterium tuberculosis zahrnuje bakterie Mycobacterium

bovis, Mycobacterium bovis BCG, Mycobacterium africanum a nejvýznamnější

z nich Mycobacterium tuberculosis. [3]

3.1 Charakteristika bakterií rodu Mycobacterium

3.1.1 Taxonomie

Rod Mycobacterium je řazen do čeledi Mycobacteriaceae, řádu

Actinomycetales, třídy Actinobacteria a kmenu Actinobacteria. [8]

Do rodu Mycobacterium je řazeno více než 50 druhů bakterií (mykobakterií) a

to jak obligátně patogenních, zahrnující původce tuberkulózy a lepry, tak i

podmíněně patogenních a nepatogenních. Rozdělení mykobakterií podle jejich

patogenity pro člověka a zvířata zobrazuje tabulka 1. [9]

Skupina podmíněně patogenních (netuberkulózních) mykobakterií žije jako

saprofyté, obvykle v půdě a ve vodě. Pro zdravé jedince nejsou nebezpečné,

ale u osob se sníženou obranyschopností (zejména u pacientů HIV pozitivních

a s AIDS) a u osob trpícími chronickým plicním onemocněním, mohou vyvolat

onemocnění s příznaky velmi podobnými tuberkulóze, tzv. mykobakteriózy2.

Nepatogenní druhy představují významnou složku přírodních biotopů. [9]

2 Netuberkulózní mykobakteriózy – onemocnění, která se svým klinickým průběhem podobají
tuberkulóze. Jsou vyvolána podmíněně patogenními mykobakteriemi, jejichž rezervoárem jsou
zejména vodní zdroje, vodovodní rozvody, půda, prach a ptáci. Pro okolí není onemocnění
nakažlivé – přenos z člověka na člověka nebo ze zvířat na člověka nebyl dosud zaznamenán.[9]
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Tabulka 1 – Dělení mykobakterií dle patogenity [1]

Obligátně patogenní
(pravé mykobakterie)

Podmíněně patogenní
(netuberkulózní)

Nepatogenní
(netuberkulózní)

M. tuberculosis M. avium M. gordonae

M. bovis M. intacellulare M. flavescens

M. bovis BCG M. kansaii M. terrae

M. africanum M. marinum M. smegmatis

M. leprae M. xenopi M. phlei

M. canetti M. fortuitum

M. pinipedii M. chelonae

M. microti M. asiaticum

M. ulcerans

M. malmonensae

M. haemophilum

M. simiae

3.1.2 Morfologie mykobakterií

Mykobakterie jsou nepohyblivé, nesporulující, štíhlé bakterie tyčinkovitého

tvaru o délce 1 - 4 µm a šířce 0,3 – 0,6 µm (obr. 2). V preparátu obvykle
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Buněčná stěna mykobakterií (obr. 3) je tvořena hydrofobní vrstvou

mykolových kyselin a vrstvou peptidoglykanu. Obě vrstvy drží pohromadě

polysacharid arabinogalaktan a dohromady tvoří mykolyl-arabinogalaktan-

peptidoglykanový komplex (MAPc). Do tohoto seskupení jsou zakotveny další

bioaktivní složky – glykolipidy, sulfolipidy. [9,10,11]

Díky vysokému obsahu volných a vázaných lipidů v buněčné stěně je povrch

mykobakterií hydrofóbní a mykobakterie tak i získávají odolnost vůči chemickým

látkám (včetně dezinfekčních prostředků), vysychání a nepříznivým podmínkám

vnějšího prostředí, čímž velmi znesnadňují diagnostiku a následnou léčbu TBC.
[9,10]

Obr. 3 Schéma buněčné stěny mykobakterií

Zdroj obrázku: M. Bednář, V. Fraňková, J. Schindler, A. Souček, J. Vávra: Lékařská mikrobiologie. Marvil,
1996, s. 306.
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I přes poměrně složitou stavbu je buněčná stěna mykobakterií svým

složením podobná buněčné stěně grampozitivních bakterií. Na rozdíl od nich se

ale mykobakterie nebarví běžným postupem dle Grama. Nemožnost obarvit se

souvisí s vysokým obsahem lipidů, především vosků s dlouhými rozvětvenými

řetězci mykolových kyselin, v buněčné stěně mykobakterií. [3]

Pro obarvení mykobakterií je potřeba metodu dle Grama modifikovat (použít

fuchsin nebo fluorescenční barvivo auramin) a ještě je potřeba zajistit speciální

podmínky – teplo a mořidlo (fenol). Takto obarvené mykobakterie však nelze

odbarvit ani silnými kyselinami či směsí alkohol-HCl. Tato vlastnost, tedy

obtížná barvitelnost organickými barvivy a odolnost k odbarvení kyselinami a

alkoholem, se nazývá acidorezistence a mykobakterie se proto označují jako

acidorezistentní tyčinky. [3]

Vzhledem k obtížnosti barvení metodou dle Grama se v praxi častěji používá

acidorezistentního barvení dle Ziehla-Neelsena. [9]

3.1.3 Kultivace mykobakterií

Mykobakterie jsou striktně aerobní bakterie. Většina mykobakterií roste na

půdách, která jsou obohacena o asparagin, glycerol, minerální sole, vejce či

hovězí sérum. Některé mykobakterie potřebují pro růst ještě další látky – hemin

nebo kyselinu pyrohroznovou. Na kultivaci mykobakterií se používají pevné

vaječné půdy (Löwensteinova-Jensenova půda a Ogawova půda) i půdy tekuté

(Šulova půda). [3,9]

Optimální teplota pro kultivaci mykobakterií je obvykle 37°C, může být ale i

nižší. Existují však mykobakterie, které se dobře kultivují i při teplotách až do

45°C. [3,9]

Obligátně patogenní mykobakterie se vyznačují velmi pomalým růstem

v kultivačním médiu. Pomalý růst je podmíněn dlouhou generační dobou, která

se pohybuje okolo 20-30 hodin (např. Mycobacterium tuberculosis), u některých

druhů mykobakterií může dosahovat až několika dní (např. u Mycobacterium

leprae 10-20 dní, do teď se ji však nepodařilo v podmínkách in vitro kultivovat).

Kolonie mykobakterií se proto objevují nejdříve po 12-14 dnech od inokulace.

Naopak podmíněně patogenní mykobakterie (Mycobacterium fortuitum a

Mycobacterium chelonae) se označují jako rychle rostoucí mykobakterie,
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protože jejich kolonie se dají na kultivačním médiu zachytit už po 7 dnech od

inokulace. [9,12]

Na pevných půdách vyrůstají obligátně patogenní mykobakterie obvykle ve

žlutavých, drsných, bradavičnatých či květákovitých koloniích s nepravidelným

okrajem a drolivou konzistencí, tj. eugenický růst (s výjimkou M. bovis, viz

kapitola 3.4.1). Ostatní mykobakterie tvoří různě pigmentované kolonie, často

s lesklým až mazlavým povrchem (rozdělení mykobakterií podle pigmentace

jejich kolonií je uvedeno v tabulce 2). V tekutých půdách vytváří tuberkulózní

mykobakterie krupicovitý (vločkovitý) sediment, který nelze roztřepat.

Netuberkulózní mykobakterie tvoří roztřepatelný sediment nebo difúzní zákal.
[12]

Tabulka 2 - Rozdělení mykobakterií dle pigmentace kolonií (podle Runyona) [1]

non-fotochromogeny
(netvoří výrazně

barevné kolonie)

fotochromogeny
(kolonie pigmentují jen

na světle)

skotochromogeny
(rostou v barevných

koloniích i po tmě)

M. tuberculosis M. kansaii M. xenopi

M. bovis M. marinum M. gordonae

M. bovis BCG M. asiaticum M. smegmatis

M. africanum M. simiae M. flavescens

M. avium M. scrofulaceum

M. intracellulare M. szulgai

M. ulcerans

M. fortuitum

M. chelonae

M. haemophilum

M. malmonensae

M. shimoidei
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3.2 Bakterie komplexu Mycobacterium tuberculosis

Komplex Mycobacterium tuberculosis (MTC) zahrnuje M. tuberculosis, M.

bovis, M. bovis BCG a M. africanum (někteří autoři do komplexu zařazují i M.

microti). Tyto zmíněné mykobakterie jsou řazeny do jednoho společného celku

proto, že představují geneticky velmi podobnou skupinu mykobakterií (99%

sekvenční podobnost genomů a identické sekvence rRNA) a jsou původci

lidské (humánní) tuberkulózy. Fenotypově se však liší. Také se liší v preferenci

hostitelů a v patogenitě. [3,11]

3.3 Mycobacterium tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis (hominis) patří k významným a závažným

patogenům člověka. Je nejčastějším původcem lidské tuberkulózy - má na

svědomí 95% všech případů TBC. [3]

V roce 1882 tuto mykobakterii objevil a označil za původce TBC Robert

Koch. Na počest svého objevitele se Mycobacterium tuberculosis proto

označuje jako bacil Kochův (BK). [1]

3.3.1 Morfologie

M. tuberculosis (obr. 4) je štíhlá, acidorezistentní, nepohyblivá a nesporulující

tyčinka, rovná až lehce zahnutá, dorůstající délky do 5 µm. Obvykle je

nepravidelně probarvená - připomíná korálky (tzv. Muchova granula). [3,9]

Obr. 4 Mycobacterium tuberculosis

Zdroj obrázku: J. Schindler: Ze života bakterií. Academia, 2008, s. 104,
ISBN 978-80-200-1666-9.
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Zatímco v preparátech z klinického materiálu se M. tuberculosis nachází

jednotlivě nebo ve shlucích, v preparátech z kultury tvoří hadovité útvary

připomínající spletené provazce – tento nález se označuje jako tzv. cording

fenomén, (obr. 5) a je typický pro virulentní kmeny. [3]

Obr. 5 Cording fenomén
Některé mykobakterie (typicky virulentní kmeny) mají při růstu tendenci naléhat těsně

jedna k druhé, až vznikají různě dlouhé hadovité útvary, často připomínající spletený

provazec.

Zdroj obrázku: E. W. Nester, C. E. Roberts, M. T. Nester: Microbiology – a human perspective. WM. C.
Brown Publishers, 1995, s. 483, ISBN 0-697-12760-5.

3.3.2 Chemické složení

Z více než 60% je M. tuberculosis tvořeno vodou. Zbývajících 40% je tvořeno

anorganickými a organickými látkami. Z organických látek jsou zde zastoupeny

lipidy (vosky, mykolové kyseliny, fosfolipidy, glykolipidy), polysacharidy

(arabinóza, galaktóza, manóza) a proteiny. [1]

Lipidy představují složku nejvýznamnější, neboť zde hrají důležitou úlohu.

Vosky, mykolové kyseliny a fosfolipidy nacházející se v buněčné stěně,
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dodávají M. tuberculosis hydrofobní povrch a značnou odolnost; zatímco úloha

glykolipidů spočívá v toxicitě pro hostitele (kord faktor, lipoarabinomanan,

sulfolipidy), ve snížení aktivity alveolárních makrofágů a inhibici signální cesty

IFN-γ receptoru, což vede k nepředložení mykobakteriálních antigenů

prostřednictvím HLA molekul II. třídy – tzn., že glykolipidy se uplatňují

v patogenitě M. tuberculosis. [1]

3.3.3 Kultivace

Vzhledem k dlouhé generační době, která se pohybuje od 20 do 30 hodin, je

růst M. tuberculosis pomalý a kultivace je proto dlouhodobá. [3,9]

Standardními kultivačními médii pro Mycobacterium tuberculosis jsou

Löwensteinova-Jensenova půda a tekutá Šulova půda. [11]

Löwensteinova-Jensenova půda se používá nejčastěji. Jde o pevnou

vaječnou půdu (na 1l půdy 22 vajec) obohacenou o biogenní soli, asparagin,

glycerol, škrob a malachitovou zeleň, která potlačuje růst jiných bakterií.

Neobsahuje agar. Připravuje se koagulací obohacené vaječné emulse při 85°C

v páře. Poté se rozlije do zkumavek a nechá se srazit v šikmé poloze.

Výsledkem je nazelenalá půda s lesklým povrchem. [3,9,12]

Tekutá Šulova půda kromě biogenních solí a glycerolu dále obsahuje

kaseinový hydrolyzát a hovězí sérum (jako zdroje dusíku) a l-alanin. Je

vyráběna a dodávána komerčně. [12]

Inkubace půd se provádí při 37°C a v atmosféře s 5% CO2. M. tuberculosis je

schopno růstu na půdách s TCH (hydrazid kyseliny thiofen-2-karbonové). [8,10]

První kolonie M. tuberculosis se na pevných a tekutých půdách objeví až po

3 týdnech od inokulace. Existují však poloautomatické systémy, které dokážou

zaznamenat nárůst kolonií v tekutých půdách už po 10-14 dnech od inokulace.

Inhibice růstu M. tuberculosis je zprostředkována antituberkulotiky (kromě

rezistentních kmenů). [3]

Na pevných půdách vznikají nažloutlé až krémové květákovité, drsné kolonie

typu R s nepravidelným okrajem a drolivou konzistencí. V tekuté půdě tvoří kvůli

hydrofóbnímu povrchu bílý granulární sediment, který nelze roztřepat. [3,12]
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3.3.4 Patogenní účinek

Mycobacterium tuberculosis netvoří žádné endotoxiny či exotoxiny, které by

se daly označit jako faktory patogenity. Za patogenní účinek M. tuberculosis

jsou zodpovědné glykolipidy (kord faktor, lipoarabinomanan, sulfolipidy) a

hydrofóbní povrch. [3,10]

Kord faktor

Kord faktor (cord factor) je povrchový toxický glykolipid (trehaloso-6,6´-

dimykolát). Nachází se v buněčné stěně mykobakterií a je zodpovědný za růst

virulentních kmenů a inhibici enzymu sukcinátdehydrogenázy, který katalyzuje

přeměnu sukcinátu na fumarát v Krebsově (citrátovém) cyklu, čímž inhibuje

respiraci a fosforylaci v mitochondriích. [3,10]

Lipoarabinomanan (LAM)

LAM je glykolipid nacházející se v buněčné stěně mykobakterií. LAM

zakončený manózou (tzv. ManLAM), potlačuje odpověď makrofágů na

mykobakteriální infekci a tlumí T-lymfocytární proliferaci. [11]

Hydrofobní povrch a sulfolipidy

Díky hydrofóbnímu povrchu je M. tuberculosis nesnadno likvidován

lysozomálními enzymy makrofágů, a může tak přežívat uvnitř makrofága.

Sulfolipidy ovlivňují osud fagozomů tak, že potlačují jeho spojení s lysozomem

za vzniku fagolysozomu, a bacil nepodlehne fagocytóze. V makrofázích pak

může být dopravován do mízních uzlin a odtamtud do krve a krví do různých

orgánů – rozvoj tzv. miliární TBC. [3,9,11]

3.3.5 Antigeny

Vznik příznaků poukazujících na mykobakteriální infekci, je podmíněn

odpovědí hostitelského organismu na mykobakteriální antigeny. Taková

odpověď probíhá jako reakce pozdní přecitlivělosti. [3,10]

Mykobakteriální antigeny jsou produkty jejich buněčné stěny a cytoplazmy.

Nejvýznamnějším antigenem je tuberkulin. [9]
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Tuberkulin byl poprvé izolován R. Kochem, který jej použil k léčbě TBC.

Bohužel, jeho použití nebylo úspěšné. [9]

Tuberkulin byl připravován ze zahuštěné tekuté půdy po oddělení

mykobakterií. Takto získávaný tuberkulin byl označován jako Tuberculinum

vetus (starý tuberkulin). Dnes se tuberkulin už takto nepřipravuje. Získává se

vysrážením proteinového komplexu z filtrátu mykobakterií a nese označení PPD

(purified protein derivative). PPD je používán k testování buněčné

hypersensitivity opožděného typu. Aplikuje se intradermálně (Mantouxův kožní

test, viz kapitola 9.4). U zdravých, resp. neinfikovaných jedinců, nevyvolá

žádnou reakci. U vakcinovaných a nakažených osob tuberkulózou, dochází do

24-48 hodin po aplikaci ke vzniku zánětlivého ložiska v místě vpichu. [9]

3.3.6 Odolnost

Stejně jako ostatní mykobakterie, tak i Mycobacterium tuberculosis je odolné

vůči nepříznivým podmínkám vnějšího prostředí, zejména vůči vyschnutí (v

prachových částicích dokáže přežít až 10 dnů, ve vyschlém sputu dokonce až 8

měsíců), chemickým látkám a některým dezinfekčním prostředkům (spolehlivě

mykobakterie ničí 1% lyzol, 5% formaldehyd, 2% glutaraldehyd, 0,5% persteril,

5% chloramin B; detergenty jsou na většinu mykobakterií neúčinná). [3,13]

3.4 Mycobacterium bovis

Mycobacterium bovis je původce tuberkulózy dobytka (hlavně skotu),

divokých zvířat a vzácně i člověka - na člověka se M. bovis přenášelo

nepasterizovaným mlékem a vyvolávalo tuberkulózu lymfatických uzlin

(krčních), ne plicní tuberkulózu. [3,9]

3.4.1 Kultivace

Mycobacterium bovis roste při teplotě 37°C, jeho růst je však pomalejší než

růst M. tuberculosis – první kolonie M. bovis se na kultivačním médiu objeví až

po 6 týdnech od inokulace. [9]
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Kultivační média (Löwensteinova-Jensenova půda a Ogawova půda) musí

být pro růst M. bovis upravena, tj. zbavena glycerolu a umístěna do

mikroaerofilního prostředí. [12]

Na pevných půdách vyrůstá M. bovis v drobných, lesklých, hladkých,

plochých, nepigmentovaných a průsvitných S-koloniích (tzv. dysgonický růst).

Růst M. bovis je na rozdíl od M. tuberculosis inhibován na půdách s TCH.
[9,12]

3.5 Mycobacterium bovis BCG (bacille Calmette-Guerin)

Mycobacterium bovis BCG neboli Calmettův-Guérinův bacil je mykobakterie,

která byla cíleně připravena z původně virulentního kmene k očkování proti

tuberkulóze. [3]

Bakteriolog Léon Calmette a veterinář Camille Guérin zahájili v roce 1906

výzkum mykobakterií izolovaných z krávy postižené tuberkulózou. Všimli si, že

po kultivaci na bramborové půdě s glycerinem a žlučí vyrostly kolonie

mykobakterií, které byly méně virulentní než původní kmen. Během 13 let

provedli stovky kultivací, než docílili natolik oslabeného kmene, aby bylo možné

ho použít pro očkování proti tuberkulóze. [3]

3.5.1 Kultivace

Pro výrobu vakcíny se kmen množí na tekutých půdách. Kmen izolovaný

z lézí, které vznikly po očkování, se kultivuje při 37°C na pevných půdách. [9]

Roste pomalu v hrudkovitých R koloniích (může být snadno zaměněn za

patogenní druhy). Neroste na půdách s TCH a nevytváří niacin. [9]

3.6 Mycobacterium africanum

Mycobacterium africanum je stejně jako M. tuberculosis původcem lidské

tuberkulózy. Jak už ale název napovídá, rozšíření této mykobakterie je vázáno

na africký kontinent. [14]

Nejvíce je M. africanum rozšířeno v oblastech západní Afriky. Zde je podle

údajů SZO jedna čtvrtina všech případů tuberkulózy připisována M. africanum.
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Největší počet mezi nemocnými zaujímají HIV pozitivní pacienti – M. africanum

lze tedy řadit mezi agens způsobující oportunní infekce u HIV pozitivních

pacientů. [14]
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4 ZDROJ A PŘENOS TUBERKULÓZY

Zdrojem tuberkulózy je téměř výhradně nemocný člověk, hlavně osoba trpící

tuberkulózou dýchacího ústrojí. [1]

Domácí, hospodářská nebo divoká zvířata, která by vylučovala mykobakterie,

nepatří k běžným či snad k častým zdrojům tuberkulózy. Přenos infekce ze

zvířat na člověka je už dnes velmi vzácný, protože v případě výskytu

tuberkulózy u zvířat dochází k téměř okamžité likvidaci infikovaných jedinců.

Tím se zamezí nejen rozšíření infekce mezi zvířaty, ale i přenosu infekce na

člověka. [1,4]

Dalším zdrojem nákazy mohou být nedostatečně vydezinfikované pomůcky a

nástroje, které byly použity při lékařském zákroku u infikovaného nebo

nemocného pacienta. [1,4]

Zdrojem netuberkulózních mykobakterií je jejich životní prostředí – voda (i

důlní vody či vodovodní potrubí) a půda. [1,4]

K přenosu TBC může dojít několika způsoby – inhalací (vdechnutím), přímým

kontaktem, potravou a krevní cestou. [1,4]

Přenos inhalací

Vdechnutí infikovaných prachových částic, tzv. suchá cesta přenosu, nebo

vdechnutí infikovaných průduškových, ústních nebo nosních kapének, tzv.

kapénková forma přenosu (obr. 6), příp. vdechnutí přímo mykobakterií, které se

nachází volně ve vzduchu bez přítomnosti infikovaného zdroje. [1,4]
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Obr. 6 Kapénková cesta přenosu nemoci
Infekční agens se přenáší do organismu hostitele vdechnutím infikovaných kapének,

které se do prostředí dostávají při řeči, kašli, kýchání nebo smrkání. Dosah kapének

může být větší než 3 m. [4]

Zdroj obrázku: C. Mims, R. V. Goering, H. M. Dockrell, M. Zuckerman, D. Wakelin, P .L .Chiodini: Mims‘
medical mikrobiology. Mosby-Year Book Europe Ltd, 2008, s.126, ISBN 978-0-323-04475-2.

Přenos přímým kontaktem

Přenos obvykle přes poraněnou kůži a sliznici. Tato cesta přenosu TBC je

ojedinělá a jedná se spíše o profesní nákazy, kdy rizikovými skupinami jsou lidé

přicházející do kontaktu s infekčním materiálem - pracovníci v laboratořích,

pracovníci na pitevnách a veterinární pracovníci. [1,4]

Přenos potravou

Jde o tzv. alimentární cestu přenosu - mykobakterie se do organismu

hostitele přenáší pouze infikovanou potravinou.

Takový způsob přenosu je ale charakteristický spíše pro M. bovis, než pro M.

tuberculosis. K nákaze bovinní tuberkulózou docházelo pozřením infikovaného

mléka a mléčných výrobku. Eradikace nakaženého skotu v roce 1968 a

pasterizace mléka účinně zabránily přenosu a nákazám na lidi. [1,4]
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Přenos krevní cestou

Přenos přímo do krevního řečiště infikovanou nitrožilní injekcí nebo přenos

z matky trpící TBC na plod přes pupeční cévy. Krevní cesta přenosu TBC je

velmi výjimečným a již vzácným případem. [1,4]

Z uvedených možností přenosů nákazy vyplívá, že místem kudy

mykobakterie pronikají do organismu, tj. vstupní branou infekce, jsou nejčastěji

dýchací cesty (→ plíce → plicní alveoly), výjimečně kůže a vzácně zažívací

trakt.
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5 VZNIK A ROZVOJ TUBERKULÓZY

Aby došlo k rozvoji infekčního onemocnění, musí být organismus nejdříve

vystaven zdroji onemocnění. Následně musí jeho původce (virus, bakterie,

parazit) do organismu proniknout skrz obranné bariéry a mechanismy

hostitelského organismu.

5.1 Vznik tuberkulózní infekce

Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, zdrojem nákazy TBC je nemocný

člověk a vstupní branou infekce jsou ve většině případů plíce, resp. plicní

alveoly. Mykobakterie se zde množí, což vyvolá imunitní odezvu (obvykle až po

4-8 týdnech od nakažení). Buňkami zprostředkovaná odpověď má velmi

bouřlivý průběh – výsledkem je vznik nespecifického zánětu (nespecifické

alveolitidy), který se během několika dnů mění v tuberkulózní specifický fokus-

infekt (tzv. Ghonův fokus), jehož střed podléhá nekróze a obklopuje se

granulační tkání tvořenou lymfocyty, epiteloidními a Langhansovými buňkami.
[3,15]

Mykobakterie jsou lymfatickými cévami přeneseny do regionálních

lymfatických uzlin, které se zvětšují a spolu se zánětem plicního parenchymu

tvoří tzv. primární komplex (obr. 7). Jestliže se během vytváření primárního

komplexu mykobakterie dostanou z lymfatické uzliny do krve, jsou krví

rozneseny do jakéhokoliv orgánu, kde vznikají mnohočetná tuberkulózní

ložiska. Tento způsob přenosu mykobakterií se nazývá miliární rozsev

(hematogenní šíření). [3,15]
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Obr. 7 Primární komplex
1. Ghonův fokus, 2. lymfatická uzlina

Zdroj obrázku: J. Mačák, J. Mačáková, J. Dvořáčková: Patologie. Grada Publishing, 2012, s. 104,
ISBN 978-80-247-3530-6.

5.2 Průběh infekce

Průběh tuberkulózní infekce lze rozdělit do čtyř stádií:

Stadium první:

Mykobakterie jsou v plicích pohlceny plicními (alveolárními) makrofágy. Část

mykobakterií přežívá a množí se v nich, protože potlačují spojení fagosomů

s lysozomy ve fagolysozom a tím brání fagocytóze. Další část mykobakterií je

eliminována, neboť jejich intracelulární množení je znemožněno (významný

inhibiční vliv na množení mykobakterií byl objeven u vitaminu D). [3]

U většiny nakažených jedinců je vyvinutý určitý stupeň přirozené rezistence.

Ta je zodpovědná za inhibici růstu a eliminaci mykobakterií a následné zhojení

primoinfekce3. Pokud ale makrofágy nejsou schopné inhibovat růst

3 primoinfekce – první infekce vyvolaná příslušným infekčním agens, zanechává určitý stupeň
imunity
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mykobakterií a eliminovat je, stávají se pro bacily vhodným prostředím pro jejich

intracelulární růst. [1,3]

Stadium druhé:

V cytoplazmě makrofágů se mykobakterie množí, zvyšuje se jejich počet, až

se nakonec makrofágy rozpadají a jejich obsah, včetně bacilů, je uvolněn do

okolí. Uvolněné mykobakterie jsou pohlceny dalšími makrofágy. [1,3]

Stadium třetí (po 30-40 dnech od nákazy):

Rozvoj specifické imunitní odpovědi - v místě infekce narůstá populace

pomocných T-lymfocytů (Th1), které rozpoznávají infikované makrofágy a

aktivují se. Aktivované Th1 uvolňují řadu látek – interleukiny (IL-2, IL-12),

interferon gama (INF-γ), které aktivují další lymfocyty (T i B) a makrofágy.

Kromě těchto látek uvolňují i další – chemokiny, které do místa infekce přitahují

další lymfocyty a monocyty. Monocyty se zde mění v makrofágy, které se

aktivují (aktivované makrofágy jsou mikrobicidní a na rozdíl od neaktivovaných

nepředstavují vhodné prostředí pro množení a růst mykobakterií). Část

makrofágů se mění v epiteloidní buňky fagocytující mykobakterie a část splývá

v mnohojaderné obrovské Langhansovy buňky. [3]

Na eliminaci mykobakterií se mimo makrofágů podílí také cytotoxické T-

lymfocyty (Tc), které jsou schopny rozpoznat infikovaný fagocyt a zničit jej

pomocí perforinů a enzymů (granulolyzin), čímž ale ničí i okolní tkáň. [3]

Tuberkulózní infekt podléhá tzv. kaseózní nekróze, tj. zesýrovatění.

V nastalém acelulárním prostředí nemají mykobakterie vhodné podmínky

k růstu. Vznikem nekrózy se tedy organismus snaží předejít nezadržitelnému

množení mykobakterií. [1,3]

V okolí nekrotické tuberkulózní léze se nachází makrofágy aktivované

(baktericidní) i neaktivované (umožňující intracelulární množení mykobakterií).

Když počet aktivovaných makrofágů převáží nad neaktivovanými, proces

rozvoje TBC se zastaví. Tuberkulózní ložisko se tak postupně hojí, nebo se

ohraničuje vazivem a podléhá kalcifikaci – mykobakterie ale v ložisku dále

přežívají až několik desítek let (přečkávají v klidové, dormantní fázi), během

kterých může dojít k reaktivaci infekce a manifestaci tzv. postprimární TBC. [3,15]
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Jen výjimečně infekce přechází do čtvrtého stadia:

Čtvrtým stadiem je likvefakce, tj. zkapalnění kaseózního ložiska.

Ve zkapalněném ložisku se mykobakterie mohou množit i extracelulárně,

protože jsou v něm aerobní podmínky. Množení bacilů za takových podmínek

se často vymyká kontrole imunitního systému. [1,3]

Ložisko se pod náporem velkého množství mykobakterií dále rozšiřuje,

destruuje tkáň a dostane-li se k bronchu, zánět „nahlodá“ jeho stěnu a

zkapalněný obsah pronikne dovnitř bronchu a z něj se následně dostane do

okolí (kapénková cesta přenosu TBC). [1,3]

5.3 Patologicko-anatomický obraz TBC

Základními morfologickými projevy tuberkulózy jsou tuberkulózní uzlík,

představující produktivní fázi TBC a tuberkulózní exsudát typický pro

exsudativní fázi. Oba projevy se kombinují a mohou podlehnout kaseifikaci

(„zesýrovatění“). [1,15]

5.3.1 Tuberkulózní uzlík

Uzlík (obr. 8) je ložisko kulovitého tvaru mikroskopických rozměrů (průměr

ložiska se pohybuje okolo 1-2 mm). Je tvořen epiteloidními a obrovskými

Langhansovými buňkami. V jeho středu se objevuje ložisko kaseózní nekrózy.

Při obvodu uzlíku a mezi epiteloidními buňkami se nachází lymfocyty. [1,15]

Epiteloidní buňky jsou morfologicky pozměněné makrofágy, které fagocytují

mykobakterie. Spojením více takových buněk vznikají obrovské mnohojaderné

Langhansovy buňky. [1,15]

V tuberkulózním ložisku postupně přibývá množství vaziva. Některé uzlíky se

zhojí jizvou, další podlehnout kaseifikační nekróze. [15]
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Obr. 8 Tuberkulózní uzlík
1. kaseózní nekróza; 2. mykobakterie; 3. fibroblasty; 4. kolagenní vlákna; 5. lymfocyt;

6. epiteloidní buňka; 7. mnohojaderná Langhansova buňka

Zdroj obrázku a popise: J. Mačák, J. Mačáková, J. Dvořáčková: Patologie. Grada Publishing, 2012, s. 103,
ISBN 978-80-247-3530-6.

5.3.2 Tuberkulózní exsudát

Exsudát obsahuje velké množství fibrinu, dále makrofágy a lymfocyty.

Obvykle bývá na serózních blanách a sliznicích, může ale zasáhnout jakýkoliv

orgán. [1,15]

Stejně jako tuberkulózní uzlík i exsudát podléhá zesýrovatění, tj. kaseózní

nekróze. Nekróza ovšem zasahuje i do okolní tkáně, čímž dochází i k šíření

tuberkulózního procesu. Kolem nekrotického ložiska se posléze formuje

specifická granulační tkáň s epiteloidními a Langhansovými buňkami. [1,15]

5.4 Rozvoj tuberkulózy

Podobně jako další intracelulární parazité, vyvolávají mykobakterie

chronickou infekci. O tom, zda se tuberkulózní infekce rozvine v manifestní

onemocnění, rozhoduje řada faktorů – a to jak faktory hostitele, tak faktory

původce onemocnění. [1]
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5.4.1 Faktory hostitele

Odolnost (rezistence) a vnímavost jedince

Za rezistenci vůči mykobakteriím a dalším intracelulárním parazitům je

zodpovědný protein NRAMP 1 (natural resistence-associated macrophage

protein 1), který je kódován genem SLC11A1. Mutace tohoto genu vedou ke

zvýšené náchylnosti k intracelulárním patogenům. [1]

Vnímavými jedinci (tzv. rizikovou skupinou) k TBC jsou novorozenci, děti,

ženy v gestačním období, lidé se sníženou nebo potlačenou imunitou (HIV

pozitivní pacienti a pacienti s AIDS, lidé užívající glukokortikoidy,

imunosupresiva nebo cytostatika), senioři, vězni, bezdomovci a alkoholici. [1]

Získaná imunita vůči TBC

Získaná imunita je navozena očkováním a projevuje se jako intracelulární

bakteriostáza omezující množení a rozsev mykobakterií (i dalších

intracelulárních parazitů). [1]

Rychlost nástupu buněčné imunity

Množení mykobakterií vyvolá imunitní odezvu obvykle až po 4-8 týdnech od

nakažení. [1]

Věk hostitele

U dětí do 5 let není imunitní systém zcela vyvinut a u seniorů je imunita již

s pokročilým věkem oslabená. [1]

Aktuální zdravotní stav hostitele

Nemoc může zhoršit průběh a prognózu TBC nebo může způsobit reaktivaci

tuberkulózního ložiska. [1]
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5.4.2 Faktory původce onemocnění

Faktory patogenity

Kord faktor, lipoarabinomanan, sulfolipidy a hydrofobní povrch. (viz kapitola

3.3.4)

Množství infikujících zárodků

Množství mykobakterií rozhodne o tom, zda se infekce projeví jako

onemocnění. Velikost infekční dávky pro člověka představuje méně než 10

mykobakterií. [1]

5.5 Manifestní tuberkulóza

Manifestní tuberkulóza je aktivní forma onemocnění. Dělí se na primární a

postprimární. [1]

5.5.1 Primární tuberkulóza

Primární neboli neimunní či dětský typ tuberkulózy, se rozvíjí na podkladě

prvního kontaktu hostitele s mykobakteriální infekcí. [1,15]

Je typická spíše pro dětský věk, ale díky očkování se TBC u dětí vyvíjí jen

výjimečně. Ojediněle se tento typ TBC může vyskytnout i v populaci dospělých

(pozdní primární tuberkulóza). [1,15]

Průběh primární TBC:

V místě vstupu infekce vzniká zánětlivé ložisko. Díky rozvoji buněčné imunity

dochází ve většině případů (v 90%) k jeho spontánnímu zhojení. Jestliže se

v ložisku objeví nekróza, lze předpokládat v dalším vývoji kalcifikaci ložiska. [1,15]

U výrazně oslabených dětí se tuberkulózní zánět může šířit na další

lymfatické uzliny – zejména na krku, a jejich obsah se může provalit kůží ven.

Takový stav se označuje jako scrofulosis (česky skrofulóza – krtice). Po zhojení

zůstávají na krku nepravidelné jizvy. [3,15]
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Mykobakterie se z mízních uzlin mohou dostat do krevního oběhu (přes

hlavní mízovod nebo nahlodáním drobných žil) a šířit se do dalších míst

v plicích i do jiných orgánů (kostí, ledvin, mozkových plen), kde pak vznikají

mnohočetná tuberkulózní ložiska – uzlíky připomínající zrnka prosa (lat. milium)

a dochází tak k tzv. hematogennímu rozsevu a rozvoji miliární TBC, případně

mimoplicní tuberkulózy. [15]

Primární tuberkulóza tedy v naprosté většině případů postihuje plíce, ale

mohou se přidružit i další místa postižená tuberkulózní infekcí.

5.5.2 Postprimární tuberkulóza

Postprimární tuberkulóza (obr. 9) je sekundární, chronická forma TBC, která

je typická spíše pro dospělé. [1,15]

Obr. 9 Postprimární tuberkulóza
1. Aschoffův infiltrát; 2. miliární rozsev; 3. kaverna

Zdroj obrázku: J. Mačák, J. Mačáková, J. Dvořáčková: Patologie. Grada Publishing, 2012, s. 105,
ISBN 978-80-247-353.
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Postprimární TBC vzniká na podkladě:

-exogenní reinfekce (superinfekce), tj. vdechnutím nových mykobakterií.

-endogenní reinfekce, tj. progresí nebo reaktivací primárního komplexu. [1,15]

Podnětem pro reaktivaci jsou přeživší mykobakterie a jejich replikace.

Aby mykobakterie mohly v hostitelském organismu až roky přežívat, potřebují

enzym izocitrátlyázu umožňující tvorbu mastných kyselin jako zdroj energie pro

jejich metabolismus a replikaci. Období latence může trvat řadu let. [1,15]

K reaktivaci a rozvoji postprimární TBC dochází u 10% infikovaných jedinců a

to na základě celkového oslabení organismu, ať už stářím, nemocemi nebo

některými léky (imunosupresiva, cytostatika, glukokortikoidy). [1,15]

Jako většina infekčních chorob i tuberkulóza si své oběti nevybírá. Přesto

(jak už bylo zmíněno v kapitole 5.4.1) existuje tzv. riziková skupina osob, u

které může dojít k rozvoji nemoci snadněji než u zdravých lidí. Do rizikové

skupiny jsou řazeni novorozenci, děti, senioři, těhotné ženy, pacienti

s imunodeficiencí, diabetici, ale i kuřáci, alkoholici, drogově závislí a

bezdomovci (jsou do skupiny řazeni vzhledem k podmínkám, v jakých žijí).

Velmi rizikovou skupinu představují pacienti HIV pozitivní nebo trpící AIDS.
[1,3,15]

Průběh postprimární TBC

Postprimární tuberkulóza je na rozdíl od primární výlučně plicní onemocnění.

Nejčastěji se zánět rozvíjí v oblasti plicního hrotu (obr. 9) - zde se zánět

označuje jako Aschoffův infiltrát. V infiltrátu vzniká ložisko kaseózní nekrózy.

Nekróza se může zhojit nebo zvětšovat - zánět pak nahlodá bronchus a odtud

je zkapalněný obsah vykašlán a infekce se tak šíří do okolí. Po vykašlávání

infikovaného sputa a následně jeho polknutí, hrozí u pacienta rozšíření zánětu

na střevo. [15]

V místě nekrózy se navíc objevuje dutina (kaverna) – v tomto případě se pak

jedná o kavernózní tuberkulózu. Kavernózní TBC je velmi vážný typ

tuberkulózy, protože zánět vede k nahlodání stěny tepny a pacient posléze

umírá na vykrvácení nebo zadušení vlastní krví. [15]
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6 KLASIFIKACE TUBERKULÓZY

Tuberkulóza a další infekční i neinfekční choroby člověka, jsou klasifikovány

na základě platných norem Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a

přidružených zdravotních problémů (MKN-10). [16]

MKN-10 je publikace klasifikující lidská onemocnění a další poruchy,

příznaky s nimi související. Její přípravu koordinuje Světová zdravotnická

organizace ve spolupráci s řadou odborníků. Každé onemocnění je

klasifikováno na základě příslušného kódu a je doplněno o diagnostický popis a

výklad. [16]

Kniha je rozdělena do třech částí - první část obsahuje abecední seznam

nemocí a poranění, část druhá je věnována vnějším příčinám poranění a část

třetí obsahuje tabulky léků a chemikálií, včetně kódů pro otravy a nežádoucí

účinky. [16]

Kód: prvním znakem zleva je velké písmeno latinské abecedy, které udává

hlavní kategorii (tabulka 3).

Znaky na druhém a třetím místě určují skupinu diagnóz, na čtvrtém, případně

dalším místě, podávají bližší členění. [16]
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Tabulka 3 - Kategorie MKN-10 [16]

Kategorie MKN-10

A Infekční a parazitární onemocnění

B Infekční a parazitární onemocnění

C Novotvary

D Nemoci krve a imunity

E Nemoci endokrinní a metabolické

F Nemoci duševní a poruchy chování

G Nemoci nervové soustavy

H Nemoci oka a očních adnex, nemoci ucha

I Nemoci oběhové soustavy

J Nemoci dýchací soustavy

K Nemoci trávicí soustavy

L Nemoci kůže a podkožního vaziva

M Nemoci svalové a kosterní soustavy

N Nemoci močové a pohlavní soustavy

O
Těhotenství, porod, šestinedělí, perinatální stavy, vrozené vady,

deformace, malformace

P
Těhotenství, porod, šestinedělí, perinatální stavy, vrozené vady,

deformace, malformace

Q
Těhotenství, porod, šestinedělí, perinatální stavy, vrozené vady,

deformace, malformace

R Příznaky, znaky a nálezy nezařazené jinde

S Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin

T Poranění, otravy, následky působení vnějších příčin

V Zevní příčiny nemocí a úmrtí

W Zevní příčiny nemocí a úmrtí

X Zevní příčiny nemocí a úmrtí

Y Zevní příčiny nemocí a úmrtí

Z Faktory ovlivňující zdravotní stav
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6.1 Klasifikace podle MKN-10

Tuberkulóza je vykazována kódy A15 – A19. [17]

A15. Tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená

0       Tuberkulóza plic ověřená ze sputa mikroskopicky s nebo bez kultivace

1 Tuberkulóza plic, ověřená pouze kultivací

2       Tuberkulóza plic, ověřená histologicky

3       Tuberkulóza plic, ověřená nespecifickou metodou

4       Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin, bakteriologicky a histologicky

ověřená

5 Tuberkulóza hrtanu, průdušnice a bronchu, bakteriologicky a histologicky

ověřená

6       Tuberkulózní zánět pohrudnice, bakteriologicky a histologicky ověřený

7       Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky

ověřená

8       Tuberkulóza jiných částí dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky

ověřená

9 Tuberkulóza dýchacího ústrojí NS, bakteriologicky a histologicky ověřená
[17]

A16. Tuberkulóza dýchacího ústrojí, bakteriologicky a histologicky neověřená

0       Tuberkulóza plic, bakteriologicky a histologicky negativní

1       Tuberkulóza plic, bakteriologické a histologické vyšetření nebylo

prováděno

2       Tuberkulóza plic, bez zmínky o bakteriologickém nebo histologickém

ověření

3 Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin, bez zmínky o bakteriologickém

nebo histologickém ověření

4 Tuberkulóza hrtanu, průdušnice a bronchu, bez uvedení bakteriologického

nebo histologického ověření

5 Tuberkulózní zánět pohrudnice, bez zmínky o bakteriologickém

nebo histologickém ověření

7 Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí, bez zmínky o bakteriologickém

nebo histologickém ověření
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8       Tuberkulóza jiných částí dýchacího ústrojí, bez zmínky o bakteriologickém

nebo histologickém ověření

9 Tuberkulóza dýchacího ústrojí, bez zmínky o bakteriologickém nebo

histologickém ověření [17]

A17+. Tuberkulóza nervové soustavy

0+       Tuberkulózní meningitida (meningitis tuberkulosa)

1+       Meningeální tuberkulóm

8+       Jiná tuberkulóza nervové soustavy

9+       Tuberkulóza nervové soustavy NS [17]

A18. Tuberkulóza jiných orgánů

0+     Tuberkulóza kostí a kloubů

1       Tuberkulóza močové a pohlavní soustavy

2       Tuberkulóza periferních lymfatických uzlin

3       Tuberkulóza střev, pobřišnice a mezenterických uzlin

4       Tuberkulóza kůže a podkožního vaziva

5       Tuberkulóza oka

6       Tuberkulóza ucha

7+     Tuberkulóza nadledvin

8       Tuberkulóza jiných určených orgánů [17]

A19. Miliární tuberkulóza

Řadí se sem tuberkulóza diseminovaná a generalizovaná

0      Akutní miliární tuberkulóza jediného určeného místa

1      Akutní miliární tuberkulóza více lokalizací

2      Akutní miliární tuberkulóza NS

8      Jiná miliární tuberkulóza

9      Miliární tuberkulóza NS [17]
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7 PLICNÍ TUBERKULÓZA

Tuberkulóza může mít mnoho podob, ale právě tou nejčastější je TBC plic

(představuje na 85% všech případů TBC). Plicní tuberkulóza velmi často

napodobuje jakékoliv jiné plicní onemocnění, čímž se komplikuje její včasná

diagnostika. Zpravidla se rozvíjí po vdechnutí mykobakterií (viz kapitola 5.). [1]

7.1 Příznaky

Plicní tuberkulóza může probíhat asymptomaticky, ale u většiny nemocných

(asi u 3/4) se projeví typické příznaky (symptomy). Symptomy onemocnění jsou

velmi pestré, jak do typu či závažnosti. [1]

Symptomy mohou být celkové (symptomata generalia) nebo funkční

(symptomata funcionalia). (Votava 2012)

Celkové symptomy
(Symptomata generalia)

 bledá pokožka;

 nápadná únava a postupně pokles fyzické i intelektuální výkonnosti;

 nechutenství;

 výrazný úbytek na váze;

 horečka – tzv. febris inversa - teplota v průběhu dne obvykle značně

kolísá a výrazně se zvyšuje po fyzické či duševní námaze;

 silné pocení, zejména v noci. [1,18]

Funkční symptomy
(Symptomata funcionalia)

 dlouhotrvající kašel (déle jak tři týdny) – zpočátku suchý a dráždivý,

později produktivní;

 dušnost – dostavuje se při rozsáhlém poškození parenchymu plic a při

obstrukci dýchacích cest;
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 hemoptýza4;

 pleurální bolest5 – vyvolává ji fibrinózní pleuritida nad infiltrátem nebo

kavernou; nemocný takovou bolest dokáže lokalizovat (ukáže na místo,

které bolí). [1,18]

7.2 Formy plicní tuberkulózy

Tuberkulózní pneumonie

Tuberkulózní pneumonie je exsudativní forma TBC plic. Probíhá jako

horečnatý stav doprovázený schváceností, kašlem a dušností. Alveoly jsou kvůli

zánětlivému exsudátu rozšířené. Místa prostoupená exsudátem obvykle

podléhají kaseózní nekróze. Velkým problémem tohoto stavu je, že správnou

diagnostiku lze stanovit jen po vyšetření sputa na přítomnost mykobakterií a

také to, že neustupuje ani po podání antibiotik. [1,17]

TBC plic s rozpadem

Řadí se sem diseminované a infiltrativní formy TBC. Jedná se o závažné

formy TBC, protože u nich vzniká kaverna (rozpadová dutina), která se

nejčastěji vyskytuje v plicním hrotu. Je typická spíše pro postprimární TBC.

Vzniku kaveren předchází kolikvace kaseifikované plicní tkáně. [1,20]

Akutní kaverna je ohraničena okolním plicním parenchymem a postupně se

zvětšuje, čímž může poškodit plicní tepny a způsobit krvácení. Chronická

kaverna je obklopena granulační tkání. [1,20]

Charakteristickým příznakem je: pleurální bolest a kašel s vykašláváním

sputa, které obsahuje mykobakterie (dají se prokázat v přímém nátěru sputa),

příp. i krev. [1,20]

4 hemoptýza – příměs krve ve sputu, vykašlávání krve z dolních cest dýchacích (krvácení z plic
– hemoptoe) [19]

5 pleurální bolest – bolest na hrudi [19]
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Miliární TBC

Miliární tuberkulóza se může vyvinout u primární i postprimární TBC,

především u osob s nedostatečnou imunitní odpovědí na tuberkulózní infekci.

Rozvíjí se po hematogenním nebo lymfogenním rozsevu mykobakterií do

dalších oblastí plic, příp. do jiných orgánů, kde vznikají početné malé uzlíky

připomínající zrnka prosa (lat. milium). Klinický obraz je velmi proměnlivý.

Rozlišují se tři formy miliární TBC (dle Jedličky): [1,20]

 Tyfózní forma – průběh tuberkulózy je podobný septickému stavu,

doprovází ji tachypnoe6, tachykardie7 a lymfocytóza8. [1]

 Pneumonická forma – typicky se objevuje dušnost a cyanóza9. [1]

 Meningitická  forma – postihuje omozečnici. Pokud není včas zahájena

léčba, nemoc rychle progreduje, vede k obrně okohybných nervů,

kómatu a posléze pacient umírá. [1]

Tuberkulózní pleuritida

Infekce postihuje pleuru přímým šířením z ložiska v plicním parenchymu.

K šíření může dojít hematogenně nebo lymfogenně. Pleurální tekutina je lehce

zakalená, žlutavá až zlatorůžová s převažující lymfocytární populací. Projevy

zánětu nejsou charakteristické. U pacientů se objevuje pleurální bolest, kašel,

dušnost a může dojít i ke vzniku empyému. [1]

Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin

Tato forma tuberkulózy je ze všech případů TBC dětí nejčastější. Dochází ke

zvětšení buď jednoho nebo obou hilů, případně mohou být postiženy i další

uzliny. V některých případech může dojít k provalení uzliny do bronchu – vznik

lymfadenobronchiální píštěle. Z hlediska příznaků respiračních probíhá

onemocnění asymptomaticky. [1]

6 tachypnoe – zrychlené dýchání
7 tachykardie – zrychlení srdeční činnosti nad 90 tepů/minutu
8 lymfocytóza – zvýšený počet lymfocytů v krvi
9 cyanóza – namodralé zbarvení kůže a sliznic důsledkem nedostatku kyslíku v krvi [19]
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Izolovaná tuberkulóza průdušnice, průdušek

Dnes už velmi vzácné onemocnění, které bývá spojeno s TBC plic. [1]

Tuberkulóm

Tuberkulóm je ostře ohraničený útvar připomínající nádor. Vzniká při TBC

bronchů. [1]
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8 MIMOPLICNÍ TUBERKULÓZA

Mimoplicní tuberkulóza se obvykle vyskytuje u jedinců, u kterých došlo

k rozvinutí postprimární (sekundární) formy onemocnění. Vznik primární

mimoplicní tuberkulózní infekce je velmi výjimečný. [1]

Z místa primární nákazy (nejčastěji plíce) jsou mykobakterie krví rozneseny

po těle a teoreticky tak mohou zasáhnout jakýkoliv orgán. V praxi však

mykobakterie přednostně osidlují místa s vysokou krevní oběhovou aktivitou,

neboť jsou bohatě zásobena kyslíkem. Nejčastější lokalizace mimoplicní

tuberkulózy proto jsou: mízní uzliny, kosti a klouby, urogenitální ústrojí a

nejzávažnější lokalizací je tuberkulóza centrální nervové soustavy. Výjimkou

však nejsou ani postižení kůže a podkožního vaziva, oka, ucha, nadledvin či

střeva. [1]

8.1 Tuberkulóza mízních uzlin

Projevem tuberkulózní infekce mízních uzlin je bolestivé zduření uzlin,

zejména na krku v oblasti fossa jugularis10 nebo fossa supraclavicularis11.

V ojedinělých případech zduří axilární nebo inguinální uzliny. Uzliny jsou na

pohmat tuhé, kůže nad nimi nemusí být vždy zarudlá. Výjimečně se obsah

postižené uzliny může provalit ven kůží – vznik píštěle. [1]

8.2 Tuberkulóza kostí a kloubů

Tuberkulóza kostí a kloubů je nejčastější lokalizací mimoplicní TBC.

K přenosu mykobakterií dochází z primárního ložiska tuberkulózní infekce

hematogenní cestou, tudíž může být infikována kterákoli kost či kloub v těle.

Nejčastěji se však mykobakterie usazují v páteři, resp. v tělech obratlů (tzv.

Pottova nemoc12), zasažena mohou být ale i žebra, pánev nebo dlouhé kosti.

Z kloubů jsou nejčastěji postiženy klouby dolní končetiny (kyčelní a kolenní

kloub). [1]

10 fossa jugularis – jáma na spodní straně kosti skalní, blízko vstupu vnitřní karotidy.[19]

11 fossa supraclavicularis – jáma nad klíční kostí. [19]

12 Pottova nemoc – lat. malum Potti, je tuberkulóza páteře. Nejčastěji napadá oblasti hrudní a
bederní páteře a někdy může vést ke vzniku hrbu (gibbu). [19]
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Typicky vznikají v postižených místech pouze osamocená ložiska infekce.

Mnohočetná postižení jsou vzácná. Projevy onemocnění jsou závislé na místě

poškození. Pacienti si stěžují na bolest, která postupně nabývá na intenzitě. U

kostí se nemoc obvykle projevuje jako osteomyelitida, u kloubů je často

zasažena synoviální membrána – zánět pak postupně destruuje i chrupavku,

příp. i přiléhající kost. Pomalu se přidává také porucha hybnosti. Zánětlivá

ložiska se mohou časem opouzdřit vazivovou tkání či zvápenatět. Další

příznaky jsou totožné s příznaky plicní tuberkulózy, tedy horečka, nechutenství,

úbytek na váze atd. [1]

Pacienty trpící tímto onemocněním, tzv. ortopedickou TBC, je vzhledem

k nesnadné diagnostice a léčbě třeba umístit na specializovaná pracoviště,

která mají v tomto směru zkušenosti. [1]

8.3 Tuberkulóza urogenitálního ústrojí

TBC močové a pohlavní soustavy se projevuje až po delší době latence od

manifestace tuberkulózy plic. Prvním příznakem infekce je zánět močového

měchýře, u mužů i zánět nadvarlete. Projevuje se polakisurií13, dysurií14,

nykturií15 a stenózou vývodných močových cest. Parenchym ledviny je

postupně destruován a časem se může objevit i kalcifikace. [1]

Tuberkulóza genitálií u žen (tuberkuloidní salpingitida, endometritida) se

rozvíjí po zavlečení mykobakterií z primárního ložiska infekce do genitálií. Vede

k nepravidelnému menstruačnímu cyklu a může vést k neplodnosti. U mužů

napadá TBC prostatu a je příčinou neplodnosti. [1]

13 polakisurie – časté nucení na moč doprovázené vymočením malého množství moči [19]

14 dysurie – obtížné a bolestivé močení [19]

15 nykturie – časté močení v noci [19]
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8.4 Tuberkulóza centrální nervové soustavy

Tuberkulóza CNS je velmi vážným a na životě ohrožujícím onemocněním.

Častěji se vyskytovala u malých dětí, ale dnes je zaznamenáván její výskyt i u

starší populace. TBC může zasáhnout jakoukoli strukturu CNS, avšak

nejčastější lokalizací infekce jsou mozkomíšní pleny. Obvykle probíhá ve dvou

formách, jejich klinický obraz je však rozdílný: [1]

1. tuberkulózní meningitida – tuberkulózní zánět mozkových blan probíhá

pozvolna a projevuje se silnými bolestmi hlavy, závratěmi, zvracením, zvýšenou

únavností a poruchami spánku. U novorozenců a kojenců zpočátku probíhá

asymptomaticky; [19]

2. meningeální a mozkový tuberkulóm – v dnešní době je jeho výskyt již velmi

ojedinělý a příznaky se odvíjí od lokalizace postižení. [19]
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9 DIAGNOSTIKA TUBERKULÓZY

Tuberkulózu lze diagnostikovat na základě:

 fyzikálního vyšetření;

 rentgenového vyšetření hrudníku;

 CT vyšetření;

 tuberkulínové zkoušky;

 IGRA testů;

 laboratorního průkazu mykobakterií;

 flexibilní bronchoskopie;

 dalších pomocných laboratorních vyšetření. [1]

9.1 Fyzikální vyšetření

Fyzikální vyšetření patří k základním postupům při vyšetření pacienta. Není

náročné na pomůcky a vybavení - vystačí si s jednoduchými pomůckami (např.

fonendoskop) a se smyslovými vjemy (pohled, poslech, pohmat a poklep, příp.

čich). [1]

Vyšetření pacienta spočívá ve zhodnocení všech obtíží, které uvádí a jejich

bližší vyšetření. Kromě obtíží, které popisuje sám pacient, je ale i důležité si na

pacientovi všímat jeho celkového vzhledu (bledá pokožka, úbytek tělesné

hmoty, přítomnost píštělí), zejména pak zvětšených mízních uzlin (na krku,

v axilách, tj. v podpaží, a inguinách, tj. v tříslech). [1]

V případě plicní tuberkulózy je dalším, neméně důležitým znakem, symetrie

hrudníku a jeho pohyblivost při dýchání. Poslechem lze zjistit oslabené dýchání,

poklepem na hrudník je možné prokázat krvácení. Tzv. hypersonorní 16 poklep

ukazuje na přítomnost kaverny. [1]

Jsou-li tuberkulózní infekcí napadeny kosti, lze v místě infekce pozorovat

otoky. Na páteři je patrná intenzivní poklepová bolestivost a v některých

případech také spazmy paravertebrálních svalů. [1]

16 hypersonorní poklep – objevuje se nad patologicky provzdušněnou tkání [19]
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Fyzikální nálezy jsou pro tuberkulózu „chudé“ a mohou ukazovat na řadu

dalších jiných nemocí. Proto vyvození správné diagnostiky na základě takto

získaných informací není možné a bohužel ne vždy lékaři na tuberkulózu

pamatují a pacient tak na ni není vyšetřen. Spolehlivými vyšetřeními pro

diagnostikování TBC jsou rentgenová vyšetření plic, včetně CT hrudníku, a

průkaz mykobakterií. [1]

9.2 Rentgenové vyšetření hrudníku

Rentgenový snímek hrudníku se označuje jako skiagram. RTG vyšetření plic

se provádí u všech pacientů s plicní TBC a u osob s nejasnou diagnózou trpící

kašlem, který trvá déle než 14 dní, dále u osob s pleurální bolestí, dušností,

hemoptýzou a zvýšenou teplotou trvající déle jak 14 dní. [21]

Pro diagnózu plicní TBC je nejvhodnější zadopřední (přehledný) skiagram

hrudníku a boční skiagram hrudníku. Zadopřední skiagram hrudníku poskytuje

základní informace o nitrohrudních orgánech. Kromě diagnostiky TBC se

využívá i pro diagnózu plicních tumorů, pneumotoraxu nebo srdečního selhání.

Boční skiagram hrudníku poskytuje další informace o prostorovém uspořádání a

lalokové lokalizaci patologických změn. [21]

Tuberkulóza plic se na skiagramu hrudníku jeví jako ložiskový a infiltrativní

stín, typicky lokalizován v horní třetině plic (někdy však může být i v jiných

částech plic). [1]

U primární TBC (obr. 10) lze pozorovat jednostranné zastínění v oblasti hilů a

mediastina v důsledku zvětšení bronchopulmonálních a mediastinálních uzlin. [1]
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Obr. 10 Primární tuberkulóza
Na obrázku je červeně vyznačen Ghonův fokus.

Zdroj obrázku: C. Mims, R. V. Goering, H. M. Dockrell, M. Zuckerman, D. Wakelin, P. L .Chiodini: Mims‘
medical mikrobiology. Mosby-Year Book Europe Ltd, 2008, s. 246, ISBN 978-0-323-04475-2.
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Lokalizací postprimární TBC (obr. 11) je obvykle podklíčková oblast. [1]

Obr. 11 Pokročilé stadium postprimární tuberkulózy

Zdroj obrázku: C. Mims, R. V. Goering, H. M. Dockrell, M. Zuckerman, D. Wakelin,  P .L .Chiodini: Mims‘
medical mikrobiology. Mosby-Year Book Europe Ltd, 2008, s. 246, ISBN 978-0-323-04475-2.

Je-li přítomna, lze na snímku vidět také kavernu. Čerstvá kaverna se

vyznačuje nerovným vnitřním okrajem. Později buď vlivem léčby, nebo

spontánně, dochází k jejímu vyčištění a pak se prokazuje jako dutina s hladkým

povrchem. Každá dutina, která se v plíci nachází déle než 6 měsíců, musí být

odstraněna (resekcí), protože jinak by se u pacienta mohla rozvinout

hemoptýza, aspergilom a v nejhorším případě karcinom. Je-li kaverna zcela

zhojena, na snímku jsou patrné jen pruhovité stíny. Kavernózní TBC je však

těžko odlišitelná od plicního abscesu či rozpadlého bronchogenního karcinomu.

Naopak diseminované formy TBC, např. miliární, lze dobře rozpoznat. [1]
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Ortopedická tuberkulóza je na rentgenovém snímku špatně prokazatelná. U

páteře postižené TBC je viditelné zúžení kloubní štěrbiny. Tento nález však

k potvrzení TBC nestačí. [1]

RTG vyšetření plic je sice pro diagnózu tuberkulózy nezbytným vyšetřením,

ale ne vždy je nález jednoznačný. K dosažení diagnostické jistoty je zapotřebí

ještě CT vyšetření a mykobakteriální vyšetření – jestliže i to bude pozitivní na

mykobakterie, pak je diagnóza TBC jednoznačně potvrzena. [1]

9.3 CT vyšetření

CT vyšetření (computed tomography - počítačová tomografie) lze považovat

za druh rentgenového vyšetření. Získaná data (skeny) jsou zpracována za

pomoci počítače. Skeny lékařům poskytují detailní informace o vnitřních

orgánech, včetně stavu regionálních lymfatických uzlin. [1,21]

Vyšetření je využíváno hlavně k diagnostice mimoplicní tuberkulózy (TBC

kostí a kloubů, TBC urogenitálního ústrojí). [1]

9.4 Tuberkulínová zkouška

Tuberkulín je mírně toxická bílkovina, která je uvolňována do kultivačního

média při růstu M. tuberculosis. Klasický tuberkulín byl získaný již R. Kochem

v roce 1890. Dnes se k průkazu tuberkulínové reakce používá čištěný tuberkulin

(PPD – purified protein derivate). PPD je čirá, bezbarvá tekutina připravená

precipitací z kmene M. tuberculosis RT 23. [1,13,22]

Tuberkulínová zkouška (reakce) slouží k průkazu střetnutí organismu

s tuberkulózními bakteriemi. Projevem reakce je viditelný a hmatatelný projev

kožního zánětu, který se objevuje v místě, kde byl aplikován tuberkulin. Projevy

reakce se však neobjevují okamžitě, ale až po 24-72 hodinách. Proto

tuberkulínová zkouška patří mezi alergické reakce opožděného typu a

alergenem je tuberkulín. [1,13]
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Průběh tuberkulínové reakce

V místě aplikace tuberkulínu se hromadí imunokompetentní buňky (T-

lymfocyty). Aby však mohly vstoupit do reakce, musí jich být dostatečný počet.

Proto se reakce rozvíjí až po mnoho hodinách. T-lymfocyty se po styku

s antigenem (tuberkulínem) aktivují a uvolňují řadu látek, které ale poškozují

okolní tkáň a vzniká tak zánět. T-lymfocyty jsou tedy mediátory tuberkulínové

přecitlivělosti. [1]

Tuberkulínová zkouška se provádí testem dle Mantouxe. Test spočívá

v intradermální jednorázové aplikaci 0,1 ml tuberkulínu na dorzální stranu

levého předloktí. Při správném postupu vzniká až po třech dnech (72 hodinách)

v místě aplikace pupenec, ale hodnotí se pouze indurace, ne erytém. Měří se

průměr indurace – milimetrovým pravítkem kolmo na osu předloktí, číselný údaj

se udává v milimetrech. [1,22,23]

Hodnocení Mantouxova kožního testu (po 72 hodinách):

 průměr indurace 0-5 mm – negativní výsledek, tzn., že organismus se

ještě nesetkal s tuberkulózní infekcí;

 průměr indurace 6-15 mm – pozitivní výsledek, tzn., že organismus se již

setkal s tuberkulózními bakteriemi – po očkování nebo po prodělané

infekci;

 průměr indurace 15 mm a více – silně pozitivní výsledek - značí právě

probíhající infekci. [21,22]

Případné opakování tuberkulínové zkoušky se doporučuje provést nejméně

po 6 týdnech od posledního testu. Je-li nezbytné opakovat zkoušku dříve, může

se test provést na pravém předloktí. Opakování tuberkulínového testu zvyšuje

přecitlivělost na tuberkulín – uplatnění tzv. booster efektu a v takovém případě

se kožní projev může objevit do 24 hodin od aplikace tuberkulínu. [1]

Tuberkulínová zkouška by se neměla provádět u osob s akutním horečnatým

onemocněním a s kožním onemocněním, dále u osob, co právě prodělali

infekční nemoci (spalničky, pertuse), u pacientů léčených cytostatiky,

kortikosteroidy, zářením, ale i po podání živých očkovacích vakcín (spalničky,

příušnice, zarděnky, varicella), protože se může objevit falešně negativní
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výsledek. Falešně pozitivní výsledek kožního testu se objevuje zřídka a může

být důsledkem zkřížené reakce s mykobakteriemi z prostředí. [22]

V zemích, kde se dosud neočkuje proti tuberkulóze, bývá tuberkulínová

reakce vyvolána i jinými, netuberkulózními mykobakteriemi (M. avium, M.

intracellulare, M. kansaii). Pozitivní reakce se též projevuje pupencem, indurace

ale nepřesahuje více než 9 mm. [1]

Kromě diagnostického účelu má tuberkulínová reakce také význam

epidemiologický – tuberkulínový test je měřítkem prevalence tuberkulózy

v populaci. [1]

9.5 IGRA testy

IGRA testy slouží k diagnostice latentní tuberkulózní infekce (LTBI), čímž

přináší možnost jejich časné léčby. Principem těchto testů je stanovení

koncentrace interferonu-gama. INF-γ je produkován stimulovanými T-lymfocyty.

K jejich stimulaci se používají tři mykobakteriální antigeny - ESAT-6, CFP-10 a

TB 7.7, které nejsou přítomné u BCG kmene a netuberkulózních mykobakterií

(s výjimkou M. kansaii, M. marinum, M. szulgai). Díky nepřítomnosti těchto

antigenů u BCG kmene, je možné zjistit, na rozdíl od tuberkulínového testu,

latentní tuberkulózní infekci i u vakcinovaných osob. [1]

V České republice se na doporučení České pneumologické a ftizeologické

společnosti (ČPFS) od roku 2006 používá Quantiferon-TB-Gold test. Jde o

krevní in-vitro diagnostický test založený na specifické buněčné imunitní reakci.

Krev je odebírána do speciálních zkumavek, ve kterých probíhá i samotný test.

Krev je inkubována s antigeny ESAT-6 a CFP-10 po dobu 16 až 24 hodin.

Během této doby jsou stimulovány T-lymfocyty, které pak produkují INF-γ. Ten

je detekován a kvantifikován metodou ELISA. [1]
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9.6 Laboratorní průkaz mykobakterií

Při podezření na TBC jsou vzorky odeslány na vyšetření do laboratoří

specializovaných výhradně na diagnostiku tuberkulózy. [1]

Laboratorní diagnostika (průkaz mykobakterií ve vyšetřovaném vzorku) je

založena na klasických postupech přímého průkazu, tj. mikroskopie, kultivace,

příp. pokus na zvířeti (tento pokus je v současnosti nahrazen molekulárně

genetickými metodami), identifikace izolovaného kmene, stanovení citlivosti na

ATB, průkaz toxinů a nukleových kyselin. Nepřímá stanovení TBC (serologické

metody) se vzhledem k jejich nízké citlivosti a specifitě, dnes už moc

nevyužívají. [1,3,12]

Diagnostika M. leprae je odlišná od ostatních mykobakterií, protože

v podmínkách in vitro se ji dosud nepodařilo kultivovat. K průkazu M. leprae

slouží nátěry z kožních řezů a seškraby z nosní sliznice obarvené metodou dle

Ziehla-Neelsena. [12]

9.6.1 Odběr a druhy vyšetřovaného materiálu

Předpokladem kvalitního mikrobiologického výsledku je správně provedený

odběr vyšetřovaného materiálu. [1,12]

K odběru je zapotřebí používat jen vhodné, doporučené sterilní odběrové

nádobky, které neznehodnotí odebraný materiál. Odebraný vzorek musí být

v dostatečném množství a kvalitě a musí být adekvátní lokalizaci onemocnění.

Každý vzorek musí mít řádně vyplněný průvodní list a ihned po odběru musí být

transportován do příslušné laboratoře, aby mohl být nejpozději do 24 hodin po

odběru zpracován. [1,12]

Vzhledem k tomu, že infekční dávka M. tuberculosis je pro člověka velmi

nízká (méně než 10 bacilů) a všechny vzorky zaslané k vyšetření se považují

za potenciálně infekční (mohly by obsahovat M. tuberculosis), hrozí při práci

s nimi nebezpečí tzv. profesionální infekce. Proto se vzorky musí zpracovávat

v bezpečnostním boxu. Ochranný oděv a rukavice jsou nutností i při práci

v bezpečnostním boxu. [1,3,12]

Druhy vyšetřovaného materiálu uvedeny v tabulce 4.
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Tabulka 4 – Druhy vyšetřovaného materiálu [1]

Vzorky pro vyšetření při
podezření na plicní TBC

Vzorky pro vyšetření při
podezření na mimoplicní TBC

sputum moč

laryngeální laváž krev (i menstruační)

bronchiální výplach likvor

bronchoalveolární laváž hnis

žaludeční aspirát pleurální výpotek

kloubní výpotek

sekční materiál

bioptický materiál

stolice

Sputum

Odběr sputa se provádí ráno, na lačno a do plastikové nádobky (kontejneru).

Odebírají se nejméně 2 ml (ideální je však více jak 5 ml), zpočátku 3 dny po

sobě a později jen 1x týdně. Pacient před odběrem nesmí kouřit, provádět

hygienu dutiny ústní ani ji vyplachovat vodou z vodovodu, protože v případě

výskytu podmíněně patogenních mykobakterií by mohlo dojít ke kontaminaci

vzorku. [1]

V případě, že pacient nevykašlává, odebírá se indukované sputum po

inhalaci hypertonického roztoku NaCl. [1,12]

Laryngeální laváž

Odebírá se jen u pacientů, od nichž není možné získat sputum. Odběr se

provádí ráno, na lačno, pomocí laryngeálních sond, které jsou před odběrem

ponořeny do sterilní destilované vody a po odběru se uzavírají do zkumavek. [1]
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Žaludeční aspirát

Je odebírán ráno, na lačno za pomoci sondy. Množství odebraného aspirátu

se pohybuje od 30-100 ml. [1]

Moč

Odebírá se ráno, alespoň 3 dny po sobě v množství 50-100 ml do sterilních

nádobek. [1]

Krev, likvor, hnis, pleurální výpotek, kloubní výpotek

Odebírají se do sterilních zkumavek, případně na tampony. [1]

Menstruační krev

Odebírá se na sterilní tampon po 2-3 hodinách alespoň po 3 dny za sebou. [1]

Sekční a bioptický materiál

Je odebírán do sterilní misky. Poté se k němu přidává sterilní destilovaná

voda a zpracovává se vzorek o objemu 2 ml. [1]

Poté, co jsou vzorky dodány do laboratoře, musí být řádně zaevidovány do

laboratorního protokolu. Ten obsahuje výsledky ze všech provedených

vyšetření a datum expozice vzorku. Všechny pozitivní výsledky se musí zapsat

do Informačního systému bacilární tuberkulózy (ISBT), neboť je u nás, v ČR,

zavedeno povinné hlášení na nová onemocnění tuberkulózou i

mykobakteriózou, dále na recidivu onemocnění a na úmrtí na TBC nebo

mykobakteriózu. [1,3]

9.6.2 Mikroskopický průkaz tuberkulózních mykobakterií

Mikroskopický průkaz acidorezistentních tyčinek je cenným, rychlým, levným

a jednoduchým vyšetřením. Lze jím vyhledat ve vzorku mykobakterie, ale nelze

určit typ mykobakterií či posoudit jejich životaschopnost. Proto nález

acidorezistentních tyčinek (ART) v preparátu nepředstavuje diagnostický závěr,

že se jedná o tuberkulózu, a musí být doplněn o kultivaci mykobakterií, aby bylo
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možné je identifikovat. Nevýhodou mikroskopie je nízká citlivost ve srovnání

s kultivací a dalšími metodami. [1,3]

Mikroskopický nález acidorezistentních tyčinek je možný v případě, že 1 ml

vyšetřovaného vzorku obsahuje minimálně 50 000-100 000 mykobakterií. [12]

Pacient s pozitivním mikroskopickým nálezem je tedy závažným zdrojem

nákazy TBC - vzhledem k počtu hostujících mykobakterií a k nízké infekční

dávce (méně než 10 mykobakterií). [1,3,9]

Standardně se používají dvě techniky barvení – acidorezistentní barvení dle

Ziehla-Neelsena a fluorescenční barvení. Za pomoci těchto technik lze sledovat

funkční a morfologické vlastnosti mykobakterií. [12]

9.6.2.1 Barvení metodou dle Ziehla-Neelsena

Barvicí metoda dle Ziehla-Neelsena je klasickou metodou barvení

acidorezistentních bakterií. [12]

Barvení spočívá v použití karbolfuchsinu za horka, v diferenciaci kyselým

alkoholem a v dobarvení preparátu malachitovou zelení nebo methylenovou

modří. Postup barvení: *Složení použitých barviv je uvedeno v příloze.

 Zafixovaný preparát se umístí na barvicí lavičku,

poleje se karbolfuchsinem a zespodu se preparát

zahřívá plamenem kahanu (3x po sobě do výstupu

par, ale barvivo se nesmí vařit) → tento krok by

neměl trvat déle než 5 minut;

 preparát se umístí do šikmé polohy a oplachuje se

kyselým alkoholem, dokud nepřestane stékat růžová

barva, pak se preparát opláchne vodou;

 následuje dobarvení preparátu 1% malachitovou

zelení nebo 2% methylenovou modří po dobu 15 až

60 sekund, poté se opláchne vodou a nechá

zaschnout. [12]

Po obarvení se preparát prohlíží imerzním objektivem při zvětšení 1000x.

V pěti různých místech preparátu se meandrovitě vyšetřuje 50 zorných polí.

Mykobakterie se jeví jako štíhlé růžové až červené tyčinky na zeleném
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(dobarvení malachitovou zelení) nebo modrém (dobarvení methylenovou modří)

pozadí (obr. 12). Někdy mohou být nepravidelně zbarvené nebo mohou působit

zrnitě a takový nález se označuje jako Muchova granula (obr. 13). [1,12]

Obr. 12 Nález Mycobacterium tuberculosis v preparátu obarveném
metodou dle Ziehla-Neelsena

Zdroj obrázku: M. Votava a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun, 2006, obrázková příloha,
obrázek č. 21, ISBN 80-902896-6-5.

Obr. 13 Zrnité kolonie M. tuberculosis (Muchova granula)

Zdroj obrázku: J. Schindler: Ze života bakterií. Academia, 2008, obrázková příloha, obrázek č. 14-14,
ISBN 978-80-200-1666-9.
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Nález mykobakterií se hodnotí kvantitativně. Počet acidorezistentních tyčinek

(ART) v zorných polích se označuje křížky (tabulka 5). [1,9]

Tabulka 5 – Výsledek mikroskopického vyšetření preparátu barveného metodou

dle Ziehla-Neelsena [9]

Počet ART v nátěru

0 žádné ART, tj. negativní nález

- 1 – 9 ART

+ 10 – 20 ART

++ 21 – 100 ART

+++ Více než 100 ART

Po zhodnocení každého nátěru se musí imerzní objektiv očistit, aby se

mykobakterie nepřenesly do dalšího preparátu. Odečtená sklíčka se očistí od

imerzního oleje vložením do xylolu a i s negativními preparáty se ponechají do

ukončení vyšetření. V žádném případě se sklíčka neumívají a opakovaně

nepoužívají. [1]

9.6.2.2 Fluorescenční barvení

Fluorescenční barvení používá k obarvení fluorochromy – nejčastěji směsi

auraminu s rhodaminem. Výhodou této směsi je, že se výsledek odečítá při

menším zvětšení (200x až 400x), což umožňuje i vyšetření menšího počtu

zorných polí (25). [1,12]

Tato metoda vyžaduje speciální mikroskop se zdrojem UV světla, které u

obarvených mykobakterií vyvolává fluoreskující (sekundární) viditelné záření. [9]

Postup barvení: *Složení použitých barviv je uvedeno v příloze

 Zaschlý preparát se na 10 min vloží do horkovzdušného

sterilizátoru (105°C), aby se zafixoval;
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 poté se 10 až 15 min při pokojové teplotě barví v roztoku

auraminu s rhodaminem, pak se opláchne vodou a

odbarví kyselým alkoholem (5 min.);

 odbarvený preparát se 2 min nechá dobarvit kyselým

fuchsinem, pak se opláchne a usuší. [12]

Obarvený a usušený preparát se pozoruje ve fluorescenčním mikroskopu

pod maximálním zvětšení 400x. V UV světle se meandrovitě hodnotí 25

zorných polí v pěti různých místech preparátu → mykobakterie se zobrazují

jako zářivě žlutozelené až stříbřité tyčinky na tmavorudém pozadí. [1,12]

Výsledek se rovněž uvádí kvantitativně pomocí křížků (tabulka 6).

Tabulka 6 – Výsledek mikroskopického vyšetření fluorescenčně barveného

preparátu [9]

Počet ART v nátěru

0 0 – 4 ART, tj. negativní výsledek

+ 5 – 20 ART

++ 21 – 100 ART

+++ Více než 100 ART

9.6.3 Kultivace

Kultivaci je možné rovnou zahájit jen u sterilních vzorků (likvor, bioptický a

sekční materiál). Vzorky, které nebyly získány sterilním postupem (sputum,

moč, bronchiální a žaludeční aspirát), totiž obsahují i různé druhy jiných

mikrobů (tzv. nespecifickou mikroflóru), které by mykobakterie (vzhledem

k jejich dlouhé generační době) rychle přerostly a půdu tak znehodnotily, čímž

by potlačily jejich růst. Proto je nutné nespecifickou mikroflóru ze vzorků

odstranit. Pro takové situace existují dekontaminační postupy využívající

acidorezistenci mykobakterií, tzv. moření vzorků. K moření se používá většinou

metoda s laurylsulfátem sodným nebo modifikovaná metoda dle Petroffa. [1,3,9,12]
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Metoda s laurylsulfátem sodným používá tohoto detergentu ve směsi s 1%

NaOH a neutralizaci vzorku pomocí HCl. Modifikovaná metoda Petroffova

využívá působení 1M NaOH a neutralizaci zředěné HCl. U obou metod se

během moření vzorek ztekucuje a homogenizuje, poté se zkoncentruje

precipitací nebo centrifugací a teprve pak se připravuje nátěr pro mikroskopické

vyšetření a očkují se 3-4 různé půdy o různém složení. [12]

Vzorky se dají mořit i louhem sodným. Výhodou je, že vzorek nejen

dekontaminuje, ale zároveň i homogenizuje. Čím vyšší je však koncentrace

činidla, jeho teplota a doba působení, tím méně mykobakterií zůstane

životaschopných. [3]

Ke kultivaci mykobakterií se používají pevné vaječné půdy (půda

Lowensteinova-Jensenova a Ogawova půda) i půdy tekuté (Šulova půda).

*Složení půd je uvedeno v příloze. [12]

Půdy se očkují výhradně sterilní pipetou a po 2 kapkách homogenizovaného

vzorku. Vzorky z kůže nebo z abscesů se očkují na dvě řady médií – jedna

naočkovaná půda se ukládá do komorového termostatu při teplotě 37°C, druhá

se inkubuje při 30°C kvůli M. marinum a M. chelonae. Ostatní vzorky se očkují

jen na jednu řadu médií a inkubují se při 37°C, při zajištění cirkulace vzduchu a

vhodné vlhkosti. [1,12]

Kultury mykobakterií jsou odečítány po 1., 3., 6. a 9. týdnu, ale u vzorků

z kůže, u nichž se předpokládá výskyt M. ulcerans, se půdy inkubují a odečítají

až po 12 týdnech. Po 1. týdnu lze zachytit jen rychle rostoucí mykobakterie,

příp. bakterie kontaminující půdu. Takové půdy se pak vyřazují a podává se

žádost o opakované vyšetření. Po 3. týdnu mohou být zachyceny další

mykobakterie – zachycené kmeny se identifikují a založí se test na vyšetření

citlivosti na základní antituberkulotika. Zbytek se inkubuje dál. Po šesti týdnech

se v případě pozitivního nálezu vyšetření uzavírá, v případě negativních

výsledků se inkubace prodlužuje na 9 týdnů. Po 9. týdnech se oznamují pouze

pozitivní nálezy (často M. bovis) a kultivace se ukončí. [12]
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Vzhled kolonií

Na pevných půdách vytváří M. tuberculosis nažloutlé, drsné, bradavičnaté či

květákovité R-kolonie s nepravidelným okrajem a drolivou konzistencí, tj.

eugenický růst (obr. 14 a 15). [3,12]

Obr. 14 M. tuberculosis na Löweinsteinově-Jensenově půdě

Zdroj obrázku: M. Votava a kol.: Lékařská mikrobiologie speciální. Neptun, 2006, obrázková příloha,
obrázek č. 22, ISBN 80-902896-6-5.

Obr. 15 Kolonie M. tuberculosis na Löweinsteinově-Jensenově půdě

Zdroj obrázku: E. W. Nester, C. E. Roberts, M. T. Nester: Microbiology – a human perspective. WM. C.
Brown Publishers, 1995, s. 482, ISBN 0-697-12760-5.
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M. bovis na pevné půdě vytváří drobné, lesklé, hladké, ploché,

nepigmentované a průsvitné S-kolonie, tj. dysgonický růst. Ostatní

mykobakterie tvoří různě pigmentované kolonie, často s lesklým až mazlavým

povrchem. [3,12]

V tekutých půdách vytváří tuberkulózní mykobakterie krupicovitý (vločkovitý)

sediment, který nelze roztřepat. Netuberkulózní mykobakterie tvoří

roztřepatelný sediment nebo difúzní zákal. [3,12]

V obou případech už jedna mikroskopicky ověřená kolonie představuje

pozitivní nález a je třeba jej přeočkovat, určit a stanovit citlivost na

antituberkulotika. Výsledek kultivace se uvádí kvantitativně (tabulka 7). [12]

Tabulka 7 – Hodnocení pozitivních kultur

Počet kolonií

1 - 9 (ojedinělé kolonie)

+ 10 – 19 kolonií

++ 20 – 99 kolonií

+++ 100 a více kolonií

Kultivace je oproti mikroskopickému vyšetření mnohem citlivější metoda

průkazu mykobakterií ve vzorku. Avšak nevýhodou je doba kultivace. [12]

V současné době se stále více do diagnostiky TBC prosazují nové, urychlené

kultivační postupy spočívající v průkazu mykobakteriálních metabolických

produktů, které jsou uvolňovány do tekuté půdy během růstu mykobakterií.

Pozitivní výsledek je detekován počítačem po 10 až 14 dnech od inkubace. [1,12]

9.6.3.1 Průkaz metabolických produktů

Jedná se o urychlenou kultivaci mykobakterií v uzavřeném systému. Jsou již

vyvinuty metody, které detekují přítomnost CO2 v růstovém médiu, dále metody

hodnotící spotřebu O2 nebo změny pH, resp. změny oxidoredukčního potenciálu

půdy. [1,12]
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Příkladem metody zaznamenávající přítomnost CO2, je poloautomatický

detekční systém BACTEC 460 TB. Jde o radiometrickou metodu, která dokáže

detekovat růst mykobakterií už po dvou týdnech. Do kultivačního média je

přidána kyselina palmitová značená izotopem uhlíku 14C. V přítomnosti živých

mykobakterií je metabolizována na 14CO2, který je následně automaticky

detekován a je hodnoceno jeho množství. Po dosažení určitého růstového

indexu je zaznamenán pozitivní výsledek. [1,3,12]

Detekci CO2 je možné provést i kolorimetricky. CO2 je monitorován

senzorem, který je zabudován na dno kultivační nádoby. V přítomnosti CO2

senzor změní barvu. Změna je registrována počítačem a ten ji signalizuje

obsluhujícímu personálu. [1,3,12]

Ke stanovení úbytku O2, který byl spotřebován pro růst mykobakterií, slouží

automatizované systémy BACTEC 9240 TB nebo MGIT 960. Mykobakterie se

kultivují ve speciálních zkumavkách se selektivním tekutým médiem

(Middlebrookovo tekuté médium). Jestliže se v médiu nachází životaschopné

mykobakterie, na jeho povrchu se vytvoří oranžově fluoreskující prstenec.

Intenzita jeho fluorescence je přímo úměrná množství spotřebovaného kyslíku.
[1,3,12,24]

9.6.4 Pokus na zvířeti

K pokusu na zvířeti, tedy k izolaci mykobakterií, se laboratoře uchylují

v případě, že vyšetřovaný materiál je obtížně získaný a jeho odběr nelze

zopakovat (likvor, hnis, bioptické vzorky), nebo se předpokládá, že vzorek je

tzv. paucibacilární, tzn., že obsahuje málo mykobakterií, nebo je vzorek

kontaminovaný rezistentní nespecifickou mikroflórou nebo obsahuje

v primokultuře špatně rostoucí mykobakterie (M. bovis). [3,12]

K izolaci mykobakterií z klinického materiálu je velmi vnímavé morče. Vzorek

se aplikuje morčeti pod kůži obou zadních končetin na vnitřní straně stehna pod

třísly. Po dvou týdnech se v místě aplikace může objevit vřed a zduřelé

regionální (tříselné) mízní uzliny. Po 6 týdnech se morče usmrtí a provede se

pitva – v těle lze pozorovat ložiska miliární tuberkulózy, hlavně v játrech, ve

slezině a v plicích. Nálezy se mikroskopicky i kultivačně vyšetří, někdy se

provádí i histologické vyšetření. [3,12]
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Pokus na zvířeti je dnes už zastaralá metoda průkazu mykobakterií a moc se

nevyužívá. Tato metoda je poměrně nákladná a i časově náročná. Navíc došlo

ke zpřísnění podmínek pro udělení povolení ke zřízení zvěřince v laboratořích a

k povolení pokusů na zvířatech. [9]

9.6.5 Molekulárně genetické metody

Molekulárně genetické metody našly uplatnění v diagnostice mykobakterií

zejména proto, že významně zkracují dobu jejich průkazu - na 24-48 hodin. [9]

Podstatou těchto metod je přímý průkaz nukleových kyselin (DNA či RNA)

mykobakterií buď ve vzorcích biologického materiálu, nebo z vykultivovaných

kmenů. Ve vzorcích biologického materiálu lze už v 1 ml prokázat až 10

mykobakterií, což jen dokazuje, že vedle rychlosti, jsou molekulárně genetické

metody také vysoce citlivé a specifické. Jednu podstatnou nevýhodu však mají.

V biologickém materiálu dokážou prokázat přítomnost genetické informace i

neživých mykobakterií, což může vést k falešně pozitivním výsledkům. U

vykultivovaných kmenů je detekce genetické informace neživých mykobakterií

eliminována. [1,3,9]

Spektrum molekulárně genetických metod je velmi široké. Využívají

genetické sondy17 a polymerázovou řetězovou reakci (polymerase chain

reaction, PCR)18. Nejpoužívanějšími testy jsou MTD test, RFLP metoda,

spoligotypizace a Xpert MTB/RIF metoda. [1]

MTD (Mycobacterium tuberculosis direct) test

Jedná se o test zaměřený na M. tuberculosis. [1]

Test spočívá v uvolnění specifického úseku ribozomální RNA (16S rRNA), který

se pomocí PCR amplifikuje a poté hybridizuje se specifickou DNA sondou

značenou akridinem. Produkt RNA-DNA je prokázán chemiluminiscencí. Celé

vyšetření trvá jen 3-3,5 hodiny a využívá se hlavně pro urgentní případy. [1]

17 Genetické sondy – jde o uměle připravené jednořetězcové specifické sekvence nukleových
kyselin, které se používají k vyhledání určité sekvence DNA nebo RNA ve vzorku. Principem
vyhledávání je tvorba stabilních hybridů mezi nukleovými kyselinami vzorku a specifickými
sondami.
18 Polymerázová řetězová reakce – umožňuje amplifikaci (cyklicky se opakující namnožení)
určité specifické sekvence nukleových kyselin.
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RFLP metoda (Restriction fragment length polymorphism – polymorfismus délky

restrikčních fragmentů)

Tato metoda je také nazývána DNA fingerprinting. [25]

Je založena na délkovém polymorfismu restrikčních fragmentů zkoumané DNA.

Polymorfismy vznikají mutacemi, následkem čehož se ztratí nebo vytvoří nová

rozpoznávací místa pro restrikční enzymy (restrikční endonukleázy), které štěpí

DNA na různě dlouhé, tzv. restrikční fragmenty. V případě stejných

bakteriálních kmenů vykazuje analýza délky restrikčních fragmentů stejné

fragmenty DNA. [25]

RFLP metoda je využívána jako molekulárně epidemiologický nástroj

k ověření šíření tuberkulózy v komunitách. Markerem detekce TBC je

standardně inzerční repetitivní sekvence IS6110, která se v genomu M.

tuberculosis vyskytuje v počtu 1-22 kopií. [1]

Spoligotypizace (Spacerová oligonukleotidová typizace)

Spoligotypizace je využívána k rutinní detekci a typizaci kmenů

Mycobacterium tuberculosis. Je to rychlá a poměrně snadno proveditelná

metoda, kterou se prokazují krátké úseky mykobakteriálního genomu nazývané

spacery, které jsou rozmístěné v oblasti přímé repetice. Oblast přímé repetice je

tvořena z konzervativních přímých repetic (DR) 36 bp (párů bazí) dlouhé a

nerepetitivními sekvencemi (spacery), jejichž délka se pohybuje od 34 do 41 bp.

Jednotlivé kmeny M. tuberculosis se liší přítomností spaceru a počtem

konzervativních repetic. [3]

Výsledky jsou obvykle zapsány v podobě binárního kódu a díky tomu je

možné je porovnávat mezi jednotlivými laboratořemi a zařazovat je do

mezinárodní spoligotypingové  databáze. [3]
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Xpert MTB/RIF metoda

Jedná se o automatickou PCR metodu, umožňující rychlou diagnostiku TBC

vyvolanou kmenem, který je rezistentní na antituberkulotikum rifampicin. Díky

této metodě se podstatně zkrátí doba do zahájení léčby pacientů

s multirezistentní tuberkulózou. [1]

9.6.6 Identifikace izolovaných mykobakterií

Identifikační metody jsou důležité pro zjištění konkrétního druhu mykobakterií

a pro odlišení pravých, tj. tuberkulózních mykobakterií (M. tuberculosis, M.

bovis) od ostatních klinicky významných i nevýznamných mykobakterií.

Identifikace se provádí u každého izolovaného kmene. K identifikačním

metodám patří: [1]

 mikroskopická morfologie;

 morfologie kolonií;

 biochemické testy. [1]

Mikroskopická morfologie (mikroskopický vzhled)

V preparátech barvených dle Ziehla-Neelsena se sleduje velikost tyčinek, jejich

uspořádání a příp. tvorba provazců (tzv. cording), která je typická pro virulentní

kmeny. [1]

Morfologie kolonií (viz kapitola 3.1.3)

Na pevných půdách se hodnotí růst kolonií - zda se jedná o kolonie typu S (M.

bovis) nebo typu R (M. tuberculosis). Dále se zjišťuje velikost kolonií, jejich tvar,

konzistence – drolivá (M. tuberculosis), hladká (M. bovis) nebo mazlavá (ostatní

mykobakterie), pigmentace a její závislost na osvětlení (viz tabulka 2). Na

tekutých půdách se sleduje vzhled sedimentu či přítomnost zákalu. [1,12]

Biochemické testy

Biochemické testy se používají především k druhové identifikaci obligátně

patogenních mykobakterií. Standardně se ověřuje schopnost tvorby niacinu,

redukce nitrátů na nitrity a růst v prostředí TCH. Srovnání výsledků

biochemických testů M. tuberculosis a M. bovis je uvedeno v tabulce 8. [1,12]
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Tabulka 8 – Srovnání výsledků biochemických testů [12]

M. tuberculosis M. bovis

tvorba niacinu + -

redukce nitrátů + -

citlivost k TCH + -

9.6.7 Citlivost na antituberkulotika

Vyšetření citlivosti na základní antituberkulotika – rifampicin (RMP, R),

streptomycin (STM, S), isoniazid (hydrazid kyseliny isonikotinové INH, H),

ethambutol (EMB, E), pyrazinamid (PZA, Z), se provádí u každého nově

izolovaného kmene, na vyžádání klinika, v případě pozitivního mikroskopického

nálezu po 2 a 3 měsíční terapii TBC a po pozitivní kultivaci po 6 měsíční terapii.

Jestliže byl pacient už léčen na TBC nebo byla zjištěna rezistence, provádí se

vyšetření citlivosti i na další antituberkulotika a antibiotika (ethionamid,

cykloserin, kanamycin, amikacin, ciprofloxacin aj.). [1,12]

Průběh testování citlivosti mykobakterií je odlišný od testování citlivosti

běžných bakterií → srovnává se růst mykobakterií na půdě bez

antituberkulotika, s růstem mykobakterií v půdě s tzv. kritickou koncentrací

antituberkulotika. Kritická koncentrace je koncentrace vyšší než minimální

inhibiční koncentrace (MIC) a pro každý lék je zvolena tak, aby citlivé kmeny na

půdě nevyrostly a kmeny rezistentní se pomnožily. Přehled kritických

koncentrací některých antituberkulotik je uveden v tabulce 9. [9,12]

Tabulka 9 - Kritická koncentrace antituberkulotik (AT) [9]

AT
Kritická

koncentrace v mg/l
isoniazid 0,20

rifampicin 5,00

pyrazinamid 400,00

streptomycin 5,00

ethambutol 2,00
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Citlivost mykobakterií na antituberkulotika se stanovuje pomocí proporčního

testu podle Canettiho, který srovnává podíl, tedy proporci, rezistentních zárodků

k celkovému počtu testované populace mykobakterií. Pro testování je důležitá

příprava homogenizované suspenze vyšetřovaného kmene a její ředění

(obvykle na 10-3 až 10-5). Naředěnou suspenzí se pak přelije půda s kritickou

koncentrací antituberkulotika a půda bez antituberkulotika (půda kontrolní).

Půdy se inkubují při 37°C po 3 týdny. Za citlivé se považují kmeny, u kterých

vyroste na půdě obsahující antituberkulotikum 0-1% kolonií, ve srovnání

s počtem kolonií vyrostlých na půdě kontrolní. [1,9,12]

9.6.7.1 Rezistence

Rezistence neboli přirozená odolnost, je geneticky daná vlastnost, kvůli které

bakterie nereagují na podávaná antibiotika či antituberkulotika. [1,3,9]

V populaci mykobakterií se vyskytují přirozeně rezistentní kmeny nejčastěji

na AT isoniazid. [1,3,9]

- Primární rezistence → mykobakterie nereagují na antituberkulotika podaná

pacientovi, který ještě nebyl léčen antituberkulotiky. [1,9]

- Sekundární rezistence → původně citlivé mykobakterie se v průběhu léčby

stávají rezistentními vůči antituberkulotiku. [1,9]

- Multirezistence → mykobakterie nereagují na dvě nejúčinnější AT – isoniazid

a rifampicin. [1,9]

- Extenzivní rezistence → mykobakterie nejsou citlivé na jedno ze tří AT, která

se aplikují injekčně (amikacin, kapreomycin, kanamycin) a na jedno

fluorochinolinové ATB. [1,9]

9.7 Flexibilní bronchoskopie v diagnostice TBC

Flexibilní bronchoskopie je optická metoda vyšetření dolních cest dýchacích.

V současné době představuje velmi efektivní metodu vyšetření plicní

tuberkulózy. Výhodou je, že během vyšetření lze odebrat sekret, krev, hnis,

příp. odstranit cizí tělesa a nalézt zdroj krvácení. [26]
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Provádí se u pacientů s negativním mikroskopickým vyšetřením sputa.

Vyšetření je neinvazivní, časově nenáročné a vzhledem k průměru

bronchoskopu (2-3 mm), je vhodné pro všechny věkové kategorie. [26]

Vyšetření lze rozšířit i o bronchoalveolární laváž, tj. odběr vzorku

z dýchacích cest o malém průsvitu, kam ani bronchoskop nedosáhne. Do

takových míst se nakape, pomocí bronchoskopu, fyziologický roztok, který se

po chvíli odsaje zpět – odsátá tekutina se následně vyšetřuje na přítomnost

mykobakterií. [26]

9.8 Pomocná laboratorní vyšetření

Tato vyšetření mají spíše podpůrný význam v diagnostice tuberkulózy. U

rozsáhlých forem tuberkulózní infekce, při monitorování léčby TBC a vedlejších

účinků léčby, jsou však nezbytná. [1]

Jedná se o sedimentaci erytrocytů, vyšetření celkového krevního obrazu,

stanovení zánětlivých markerů, biochemická vyšetření krve, imunochemická

vyšetření a vyšetření moče. [1]
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10 LÉČBA TUBERKULÓZY

Léčba tuberkulózy je velmi obtížná, protože mykobakterie pronikají do

makrofágů a v nich jsou nepostižitelné vůči látkám, které se špatně distribuují

do buněk. Základem léčby TBC je proto terapie trvající 4 až 12 měsíců. [1]

Doba trvání léčby je závislá hlavně na rozsahu tuberkulózní infekce, na

kombinaci podaných antituberkulotik a případně na přidružených chorobách

nemocného. [1]

Terapie TBC spočívá v kontrolovaném podávání (pod dohledem) kombinací

několika antituberkulotik, která jsou aplikována v denním nebo intermitentním

léčebném režimu, tj. 3x týdně. Kombinovaná, dlouhodobá a nepřerušovaná

terapie antituberkulotiky je, vzhledem ke stoupajícímu počtu rezistentních

kmenů a heterogenitě mykobakteriální populace, nutností (v podmínkách

monoterapie se totiž snadno získává rezistence). [1,3,9]

Populaci mykobakterií lze rozdělit do 4 podskupin:

1. rychle se množící mykobakterie uložené extracelulárně v zásaditém

prostředí;

2. mykobakterie střídající dobu růstové aktivity a uložená v místech s

neutrálním pH;

3. mykobakterie vykazující nízkou metabolickou aktivitu, uložena intracelulárně

v makrofázích nebo v kaseifikované tkáni, kde je pH kyselé;

4. tzv. spící bacily (dormant forms), mykobakterie bez jakékoliv známky

metabolické aktivity - nepůsobí na ně žádná antituberkulotika

(antituberkulotika zasáhnou do metabolismu mykobakterií jen tehdy, jsou-li

mykobakterie ve stavu biologické aktivity; „spící formy“ produkují protein,

který váže mykobakteriální DNA umožňující jejich perzistenci, tj. přetrvávání

mykobakterií v tuberkulózních lézích bez toho aniž by se množila). [1]
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10.1 Antituberkulotika

Antituberkulotika (AT) jsou antimykobakteriální látky sloužící k léčbě

tuberkulózy, způsobené nejčastěji M. tuberculosis, příp. M. bovis. AT ovlivňují

ložiska tuberkulózy nacházející se kdekoliv v organismu, tudíž se terapie plicní

a mimoplicní tuberkulózy od sebe nijak neliší. V některých případech je užívání

antituberkulotik doplněno i o podání jiných antibiotik (fluorochinolony, makrolidy,

aminoglykosidy aj.). [1,27]

AT jsou rozdělena do dvou skupin – první skupinu tvoří základní AT neboli

léčiva první volby a jsou to: isoniazid, rifampicin, pyrazinamid, ethambutol a

streptomycin. Do druhé skupiny patří tzv. náhradní AT neboli léčiva druhé volby

a kromě AT (ethionamid, cykloserin) to jsou i jiná antibiotika (ATB) – kanamycin,

amikacin, kapreomycin, thiacetazon, kyselina aminosalicylová aj. [1,27]

Jednotlivá antituberkulotika a antibiotika mají různý účinek na mykobakterie

(tabulka 10). [1]

Tabulka 10 – Účinky antituberkulotik a jiných antibiotik používaných k terapii

TBC [1]

AT a ATB Účinek

isoniazid mykobaktericidní

rifampicin mykobaktericidní

pyrazinamid sterilizační

ethambutol mykobakteriostatický

streptomycin mykobaktericidní

ethionamid mykobakteriostatický

kanamycin mykobaktericidní

amikacin mykobaktericidní

kapreomycin mykobaktericidní



76

10.2 Základní antituberkulotika

Základní AT jsou lékařem předepsána na začátku terapie, než bude známa

citlivost izolovaného kmene. Proto jsou tato antituberkulotika označována jako

léčiva první volby. [1,27]

Isoniazid (INH, H)

Isoniazid (hydrazid kyseliny isonikotinové) je pro snadnou výrobu, dostupnost

a vysokou účinnost, celosvětově nejpoužívanějším léčivem proti tuberkulóze.

INH je proléčivo, tzn., že se v organismu transformuje na aktivní metabolit

s mykobaktericidním účinkem. Metabolit inhibuje syntézu kyseliny mykolové,

která je důležitou součástí buněčné stěny mykobakterií. [1,27]

INH je podáván perorálně (per os). Dobře se vstřebává - maximální sérové

koncentrace je dosaženo po 1 hodině od podání. Pro denní léčebný režim je

indikováno 5 mg INH/kg hmotnosti pacienta, pro intermitentní léčebný režim je

dávka INH stanovena na 15 mg/kg hmotnosti pacienta, maximální dávka pro

intermitentní režim je 900 mg INH 3x týdně. [1,27]

Metabolizuje se v játrech a z těla odchází močí. [27]

Vedlejší účinky INH jsou závislé na velikosti dávky a délce léčby. Nejčastěji

vyvolává závratě, bolesti hlavy, nespavost, neschopnost soustředění se,

předrážděnost, deprese. Ojediněle se může vyskytnout neurotoxicita pro CNS a

periferní nervový systém. Z tohoto důvodu se INH nesmí podávat osobám

s epilepsií. Toxické účinky na periferní nervový systém se projevují ztuhlostí

svalstva, záškuby až křečemi svalstva (hlavně lýtkového). Tyto účinky jsou

způsobeny deficitem vitamínu B6, protože isoniazid zvyšuje exkreci tohoto

vitamínu. Předejít neurotoxickým účinkům lze současným podáváním

pyridoxinu (vit. B6). Závažným vedlejším účinkem INH je hepatitida. Jestliže se

u pacienta objeví, musí být isoniazid okamžitě vysazen. Riziko vzniku hepatitidy

při podání INH vzrůstá s věkem, v těhotenství a u alkoholiků. [1,27]
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Rifampicin (RMP, R)

Rifampicin je širokospektré antituberkulotikum s mykobaktericidním účinkem.

Působí na rychle i pomalu se množící mykobakterie – blokuje DNA-dependentní

RNA polymerázu. [1,27]

RMP je podáván per os. Dobře se vstřebává – maximální sérové

koncentrace je dosaženo po 2-3 hodinách od podání. Poměrně snadno proniká

i do likvoru, abscesů a fagocytujících buněk. Dávkuje se 600 mg RMP u

pacientů s hmotností nad 50 kg, u pacientů s hmotností nižší než 50 kg je

dávka snížena na 450 mg. Pro intermitentní léčebný režim se podává

maximálně 900 mg RMP 2x až 3x týdně. [1,27]

Rifampicin prodělává enterohepatální cyklus – většina je eliminována stolicí,

menší část močí. [1,27]

Vedlejší účinky RMP: oranžovo-červené zbarvení moči, potu, slin, slz (i

kontaktních čoček), závratě, zvracení, bolesti až křeče v břišní dutině, průjem,

trombocytopenie19 a eozinofilie20. Při intermitentním podání RMP může vyvolat

potíže podobné chřipce (flu-like syndrome). V některých případech dochází

k poškození ledvin a vzácněji i k poškození CNS. [1,27]

Při užívání RMP často dochází k lékovým interakcím s kontraceptivy,

antikoagulancii, glukokortikoidy a s perorálními antidiabetiky. [1,27]

Pyrazinamid (PZA, Z)

Pyrazinamid je derivát nikotinamidu. Působí baktericidně jen na

intracelulárně fagocytované mykobakterie (perzistory) v kyselém prostředí. [1,27]

PZA je podáván per os a v těle je aktivován na účinný metabolit. Dobře se

vstřebává – maximální sérové koncentrace se dosahuje do 2 hodin po podání.

Obvykle je dávkováno 20-35 mg/kg (maximálně však 2500 mg). [1,27]

Vedlejší účinky PZA: hepatotoxicita, horečka, hyperurikémie21 až akutní dna

(pyrazinamid totiž snižuje tubulární sekreci kyseliny močové). [1,27]

19 trombocytopenie – snížené množství krevních destiček (trombocytů)
20 eozinofilie – zvýšený počet eozinofilních granulocytů
21 hyperurikémie – zvýšená hladina kyseliny močové v krvi
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Ethambutol (EMB, E)

Ethambutol je syntetické antituberkulotikum s mykobakteriostatickým

účinkem. Poškozuje buněčnou stěnu mykobakterií, čímž zlepšuje i pronikání

jiných antituberkulotik. EMB však není levným a běžně dostupným lékem. [1,27]

EMB je podáván per os. Dobře se vstřebává zejména z GITu – maximální

sérové koncentrace je dosaženo po 3 hodinách od podání. V denním režimu se

první 2 měsíce dávkuje 25 mg/kg EMB a poté se dávka snižuje na 20 mg/kg.

V intermitentním režimu lze podávat pouze 3x týdně 30mg/kg EMB. [1,27]

Ethambutol je z těla vylučován ledvinami. U pacientů s poruchou ledvinných

funkcí je nutná redukce dávek. [1,27]

Vedlejší účinky EMB nejsou nijak časté, obvykle je dobře snášen. Velmi

závažným, avšak vzácným nežádoucím účinkem je retrobulbární neuritida

neboli zánět očního nervu, který může způsobovat částečnou až úplnou

slepotu. [1,27]

Streptomycin (STM, S)

Streptomycin je parenterální antituberkulotikum, které se používá při léčbě

závažných forem tuberkulózy, včetně diseminovaných forem a meningitid.

Působí baktericidně, zejména na extracelulárně uložené mykobakterie

v alkalickém prostředí. [1,27]

STM se dobře a rychle vstřebává, distribuuje se jen do extracelulárního

prostoru. Obvykle je dávkován 1 g STM intramuskulárně, u pacientů starších 50

let a s tělesnou hmotností pod 50 kg, je dávka snižována. V téměř

v nezměněné podobě je vylučován ledvinami. [1,27]

Vedlejší účinky: ototoxicita (poškozuje n. vestibulocochlearis) projevující se

závratěmi, poruchou sluchu až úplnou hluchotou. Incidence ototoxicity se

zvyšuje s přibývajícím věkem. Dalším závažným nežádoucím účinkem je

nefrotoxicita. [1,27]

* Streptomycin byl prvním lékem proti tuberkulóze. Byl izolován v roce 1943 ze

Streptomyces griseus S. Waksmanem, kterému byla za tento objev udělena Nobelova cena

v roce 1952. [1]
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10.3 Náhradní antituberkulotika

Není-li možné sestavit léčbu z 5 základních antituberkulotik, z důvodu

rezistence, závažných vedlejších účinků či nedostatečného účinku AT, podávají

se pacientovi náhradní AT neboli léčiva druhé volby. [1,27]

Ethionamid

Ethionamid působí mykobakteriostaticky. Je podáván obvykle per os u

pacientů, u nichž selhala léčba rifampicinem nebo streptomycinem z důvodu

rezistence. Jeho užívání často doprovázejí zažívací potíže. Ethionamid je také

neurotoxický. [1,27]

Cykloserin

Cykloserin je širokospektré ATB s bakteriostatickým účinkem na M.

tuberculosis i na M. avium a M. intracellulare. Je produkován plísní

Streptomyces orchidaceus. Působí inhibičně na syntézu buněčné stěny

mykobakterií. [1,27]

Podává se per os, obvykle v dávce 750 mg. Užívání cykloserinu je

doprovázeno neurotoxickými účinky na CNS, což vylučuje možnost současného

podávání isoniazidu. [1,27]

Kanamycin, amikacin, kapreomycin

Tato léčiva patří do skupiny aminoglykosidových ATB. Mají mykobaktericidní

účinek. Aplikují se intramuskulárně, obvykle v dávce 1 g denně. Vykazují

podobné vedlejší účinky jako streptomycin. [1,27]

Thiacetazon

Thiacetazon je jedním z nejlevnějších léčiv proti tuberkulóze a právě pro svoji

dostupnost je využíván k léčbě především v rozvojových zemích. Obvykle se

kombinuje s isoniazidem. [1,27]
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10.4 Léčebné režimy

Každý léčebný režim zahrnuje fázi iniciální (zahájena během hospitalizace

nemocného) a fázi pokračovací (ambulantní). [1,9]

V iniciální fázi je pacient léčen čtyřkombinací nebo trojkombinací

antituberkulotik. AT jsou podávána denně, obvykle po dobu dvou měsíců.

V pokračovací fázi je terapie založena v podávání dvojkombinace, příp.

trojkombice AT v denním nebo intermitentním režimu (2x nebo 3x týdně) po

dobu 4 měsíců. Doba léčby je závislá na rozsahu postižení tuberkulózní infekcí,

na formě TBC a na kmenu mykobakterií. [1,9]

Existují celkem 3 léčebné režimy – krátkodobý, zkrácený a 12 měsíční

léčebný režim. [1,9]

Krátkodobý léčebný režim

Krátkodobý režim je základním postupem v léčbě tuberkulózy. [1]

V iniciální fázi zahrnuje čtyřkombinaci antituberkulotik – RHZE nebo RHZS

po dobu dvou měsíců v režimu denním nebo intermitentním (3x týdně).

V intermitentním režimu je podávána vyšší dávka INH (současně i pyridoxin

jako prevence neurotoxických účinků) a EMB. [1,9]

Pokračovací fáze zahrnuje jen dvojkombinaci RH a pyridoxin po dobu čtyř

měsíců v režimu denním nebo intermitentním (3x týdně). [1,9]

Zkrácený léčebný režim

Zkrácený režim (náhradní režim) je zahájen u pacientů, u nichž není možné po

celou dobu léčby podávat rifampicin. Doba léčby je 7-9 měsíců. [9]

Iniciální fáze obsahuje čtyřkombinaci SHZE nebo jen trojkombinaci RHE

v denním režimu. [9]

V pokračovací fázi je nasazena dvojkombinace HS a pyridoxin

v intermitentním režimu (2x týdně). [9]
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12 měsíční léčebný režim

Dvanáctiměsíční režim je indikován pouze u pacientů, kteří nemohou být léčeni

rifampicinem. [9]

V iniciální fázi je podávána čtyřkombinace HZES nebo trojkombinace HZE,

případně HZS či HES v denním režimu. Dávkování je upraveno k věku pacienta

a k přidruženým chorobám. [9]

Pokračovací fáze obsahuje dvojkombinaci HS a pyridoxin v intermitentním

režimu (2x týdně), nebo dvojkombinaci HE a pyridoxin v denním režimu (u

seniorů a osob s poruchami jater se přidávají i hepatoprotektiva). [9]

Všechna uvedená léčebná schémata představují základní léčebnou strategii.

Vždy je nutné přistupovat ke každému pacientovi individuálně a léčbu mu

stanovit „na míru“, tedy s ohledem na jeho věk a celkový zdravotní stav

(přidružené choroby, poruchy jater, ledvin, kožní onemocnění atd.). Dále je

důležité léčbu sestavit na základě citlivosti izolovaného kmene.

Jestliže se během léčby objeví jakékoliv projevy nesnášenlivosti či toxicity,

nebo se účinky léčby nedostaví, musí být léčba vysazena a upravena. [1]

10.5 Chirurgická léčba TBC

V některých případech je nutné doplnit léčbu antituberkulotiky o chirurgický

zákrok. Jedná se resekce tuberkulómů, kaveren a příp. i odstranění tkáně nebo

části orgánu, který byl zasažen multirezistentní formou mykobakterií a léková

terapie nebyla proti nim účinná. Každému zákroku vždy předchází konzultace a

spolupráce příslušných odborníků pro plicní i mimoplicní tuberkulózu. [1]



82

11 PREVENCE

Účinným preventivním opatřením proti tuberkulózní nákaze je preventivní

podávání antituberkulotik (chemoprofylaxe) rizikovým skupinám populace a

očkování. [1]

11.1Chemoprofylaxe

Chemoprofylaxí se rozumí preventivní podávání antituberkulotik. Provádí se

podáváním isoniazidu po dobu 6 měsíců osobám, které jsou v bezprostředním

ohrožení tuberkulózní infekce a osobám, které již jsou nakaženi a

antituberkulotikum má u nich zabránit rozvoji onemocnění. Chemoprofylaxe se

tedy rozděluje na: [1]

- primární: antituberkulotika jsou podávána neinfikovaným

osobám. [1]

- sekundární: antituberkulotika jsou podávána infikovaným

osobám. [1]

Indikace chemoprofylaxe

- u novorozenců a kojenců, kteří přišli nebo jsou ve styku s nemocným

vylučující tuberkulózní mykobakterie;

- u osob s pozitivním tuberkulínovým testem a průměrem indurace větším

než 10 mm;

- u HIV pozitivních pacientů a pacientů trpící AIDS;

- u pacientů podstupující imunosupresivní terapii nebo léčbu glukokortikoidy;

- u nositelů inaktivních neléčených tuberkulózních lézí. [1]

Chemoprofylaxe je zaměřena zejména na děti a mladistvé. U dětí je isoniazid

podáván denně v dávce 5 mg/kg hmotnosti dítěte, u dospělých 300 mg/kg

denně. Před zahájením chemoprofylaxe je důležité vyloučit právě probíhající

tuberkulózu, a to jak po klinické, rentgenové i bakteriologické stránce. [1]
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11.2 BCG vakcinace

Zvýšit odolnost proti tuberkulóze lze také očkováním (kalmetizací). K

očkování proti TBC se používá BCG vakcína. Jedná se o vakcínu obsahující

bovinní mykobakterie, které Calmette a Guerin opakovaně a dlouhodobě

kultivovali na bramborové půdě s glycerinem a žlučí, čímž kmen postupně

ztrácel svou virulenci. K očkování byl oslabený kmen M. bovis (bacilus

Calmette-Guerin neboli BCG kmen) použitý v roce 1922. [1]

Po druhé světové válce přešlo očkování proti TBC pod patronaci Světové

zdravotnické organizace, která vedla mezinárodní očkovací kampaně směřující

k zavedení povinnosti očkování proti TBC. [1]

U nás se proti tuberkulóze začalo očkovat od roku 1948, kdy byla zavedena

povinná BCG vakcinace, ale jen pro osoby ve věkové hranici 1 rok – 20 let. V

roce 1953 bylo uzákoněno povinné očkování proti TBC pro novorozence. Tato

povinnost platila až do roku 2010. * V letech 1986-1993 bylo v rámci studie přerušeno

očkování ve třech krajích (Středočeském, Východočeském a Jihočeském). V průběhu 7 let

nebylo očkováno na 200 tisíc novorozenců. Během této doby však došlo k nárůstu výskytu TBC

u dětí, jedno dítě na tuberkulózu zemřelo a studie byly ukončeny. V roce 1994 se opět očkovali

novorozenci po celé ČR. [1]

S očkováním proti tuberkulóze se začíná u novorozenců proto, že díky

tomuto očkování se dostává některým bílým krvinkám stimulace k jejich

dovyvinutí a také k tomu, aby si dokázaly poradit nejen s tuberkulózní infekcí,

ale aby v budoucnu chránily organismus i proti jiným infekcím nebo

přecitlivělostem. Tudíž je BCG vakcinace daleko efektivnější. [28]

Od 1. listopadu 2010 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva zdravotnictví

ČR, upravující očkování proti tuberkulóze. Vyhláška zrušila povinné plošné

očkování proti tuberkulóze u novorozenců, s výjimkou rizikových jedinců. Stalo

se tak na doporučení WHO vzhledem k relativně nízkému výskytu TBC u nás a

v dalších západoevropských státech a vzhledem ke špatné snášenlivosti

očkování. [1]

* V souvislosti se zrušením povinného očkování, je součástí této bakalářské práce vypracování

dotazníkové studie na toto téma. Její vyhodnocení je uvedeno v kapitole 13.
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U novorozence je indikována kalmetizace v případě, že:

- člen domácnosti, v níž novorozenec žije, trpěl nebo trpí aktivní TBC;

- novorozenec nebo další člen domácnosti se narodil nebo pobýval déle než 3

měsíce ve státě s výskytem tuberkulózy vyšším, než 40 případů na 100 tisíc

obyvatel;

- novorozenec byl v kontaktu s nemocným s TBC;

- osoby, se kterými je nebo byl novorozenec v kontaktu, byly vyšetřovány na

TBC. [1,28]

Vakcinace se u takových novorozenců provádí od 4. dne do 6. týdne života,

pokud mají porodní váhu větší než 2500g a tuberkulínová reakce je negativní.

Děti s nižší porodní váhou se očkují později, po dosažení této váhy a na

základě jejich zdravotního stavu. [1,28]

V současnosti je v ČR k očkování používaná dánská vakcína BCG Vaccine

SSI. Je to lyofilizovaná vakcína obsahující živé atenuované (oslabené)

mykobakterie. Vakcína se aplikuje novorozencům a dětem do 1 roku v dávce

0,05 ml intradermálně, děti starší jednoho roku a dospělí jsou očkováni dávkou

o objemu 0,1 ml. [1,28]

* V důsledku lyofilizace vakcína obsahuje kromě živých zárodků i mrtvé mykobakterie.

Charakteristickým znakem po BCG vakcinaci je léze, která se objevuje

v místě vpichu BCG vakcíny a je považována za průkaz vzniku imunitní

odpovědi - lze tedy předpokládat ochranu proti TBC. Léze se objevuje u 95%

očkovaných, je dočasná a obvykle se spontánně hojí – zůstává po ní malá jizva

(o velikosti 2-10 mm). [1,28]

Úspěšnost očkování proti tuberkulóze lze ověřit pomocí tuberkulínové

zkoušky. Ta se provádí nejdříve tři měsíce po očkování. Pokud je výsledek

zkoušky negativní, očkování se musí provést znovu. [1,28]

Od roku 2009 se u nás již neprovádí ani revakcinace k posílení imunity proti

tuberkulóze. Přeočkování se provádělo u dětí ve věku 11 let a to pouze

v těch případech, kdy byl tuberkulínový test negativní. [1,28]



85

11.2.1 Protektivní účinek očkování

Očkováním proti tuberkulóze nevznikají žádné protilátky proti této chorobě,

ale aktivují se velké buňky nespecifického imunitního systému – makrofágy,

které (pokud se již potkaly s mykobakteriemi) zabraňují šíření tuberkulózní

infekce tím, že rozpoznají a pohltí mykobakterie. Makrofágy jsou schopné čelit

infekci jak v lymfatickém systému, tak i přímo v krevním řečišti. [28]

Kromě aktivace makrofágů vede očkování i ke stimulaci buněk specifického

imunitního systému, zejména ke stimulaci lymfocytů. [28]

Nejlepší a nejspolehlivější ochranu proti tuberkulóze, přináší očkování už

v novorozeneckém věku. U dětí starších 12 měsíců je ochrana o něco nižší a

je-li očkován dospělý člověk, který byl někdy předtím už očkován proti TBC, je

ochrana jen sporadická nebo žádná. [28]

Ochranný účinek očkování však nikdy není sto procentní. Z klinických studií

je prokázán téměř 90% protektivní účinek BCG vakcinace proti tuberkulóze.

Avšak díky vysoké proočkovanosti populace, očkování chrání 95% dětí

mladších 13 let a 81% lidí nad 13 let. Ale i u očkování proti tuberkulóze platí, že

není celoživotní a s přibývajícím věkem ochrana klesá. [28]

11.2.2 Komplikace spojené s BCG vakcinací

Po očkování se často dostavují obtíže, jako je bolest hlavy, horečka, bolest a

indurace v místě vpichu. Tyto obtíže jsou známkou probíhající imunitní reakce a

zpravidla nejpozději do pár dnů odezní. [1,28]

Závažné komplikace se dostavují zřídka, ale vždy je nutné je hlásit.

- zduření regionálních a axilárních lymfatických uzlin, s možností jejich

kolikvace a provalení ven;

- vznik ulcerace nebo abscesu v místě vpichu o průměru 10 mm a více u

novorozenců, 20 mm a více u školních dětí;

- podkožní a svalové granulomy;

- artritida, postižení ledvin (po několika letech po očkování), generalizace BCG

tuberkulózy. [1,28]
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11.2.3 Kontraindikace

Očkování proti tuberkulóze je kontraindikováno:

- u osob s akutním horečnatým stavem;

- u osob s aktivní tuberkulózou;

- u osob s pozitivním tuberkulínovým testem;

- u osob s imunodeficiencí – HIV pozitivní pacienti, pacienti s AIDS, lidé léčeni

glukokortikoidy, cytostatiky, zářením;

- u osob v rekonvalescenci po infekčním onemocnění (očkují se

nejdříve po 4 týdnech) a po zánětu jater (očkují se až po 6 měsících);

- u osob s kožními exantémy;

- u osob po jiném očkování - záškrt, černý kašel, tetanus, dětská obrna,

pravé neštovice (očkování je možné nejdříve po 14 dnech, u neštovic až

po 6 týdnech;

- u osob s komplikacemi po předchozím očkování proti TBC. [1,28]
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12 EPIDEMIOLOGIE TBC

Dlouho odborníci předpokládali, že tuberkulóza bude do roku 2010 již

vymýcené onemocnění. Avšak opak se stal pravdou a tuberkulóza je

v současné době 3. nejrozšířenější infekční chorobou na světě (1. je malárie, 2.

je lepra) a první infekční chorobou z hlediska úmrtnosti – podle údajů WHO si

TBC ročně vyžádá na 3 milióny lidských životů a dalších 8 miliónů lidí se nakazí

během roku. Z údajů WHO dále vyplývá, že jsou nakaženy více jak 2 miliardy

lidí, což představuje 1/3 obyvatel Země. Většina z nich to však ani netuší a ani

se to nemusí dozvědět, protože k rozvinutí aktivní tuberkulózy dochází pouze u

10 až 15% infikovaných. [1]

12.1 Výskyt TBC ve světě

Ve vyspělých zemích Evropy a Ameriky docházelo od konce 2. světové války

a s příchodem očkování k rapidnímu ústupu incidence TBC. K celosvětovému

poklesu výskytu TBC přispěla i lékařská a finanční dotace na pořízení

antituberkulotik a vakcín do oblastí nejvíce zamořených tuberkulózou.

Od šedesátých let se lékařům dařilo držet tuberkulózu pod kontrolou pomocí

antituberkulotik (hlavně pomocí isoniazidu a rifampicinu). AT vyléčila prakticky

všechny, kdo léky užíval v potřebných dávkách po dostatečně dlouhou dobu.

Několik desítek let tak ústup TBC úspěšně pokračoval, nejzřetelněji právě ve

vyspělých státech. Avšak situace na přelomu 80. a 90. let se změnila - otevření

hranic, zvýšený příliv imigrantů ze zemí s vyšším výskytem TBC (Asie,

východní Evropa), stoupající počet drogově a alkoholově závislých, ale také

vyšší počet imunokompromitovaných pacientů (zejména nárůst HIV pozitivních

osob a pacientů s AIDS), vedl k tomu, že se ústup tuberkulózy výrazně zpomalil

(obr. 16). [1,3,29]
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Obr. 16 Výskyt TBC a její ústup v letech 1990 – 2005
Zeleně je vyznačen pokles výskytu TBC. Červeně je vyznačen výskyt TBC u HIV

pozitivních pacientů. Počet nemocných je vztažen na 100 tisíc obyvatel.

Zdroj obrázku: http://www.who.int/gho/tb/epidemic/cases_deaths/en/index.html. World health organization,
Global health observatory, 2013.

Poslední dostupná data o výskytu TBC ve světě pocházejí z let 2006–2011.

V zemích Severní Ameriky a Evropské unie (mimo Litvy, Lotyšska a Rumunska)

je stav poměrně příznivý, neboť výskyt tuberkulózy se zde pohybuje lehce pod

hranicí 50 případů na sto tisíc obyvatel (obr. 17). [29]

V ostatních evropských státech, včetně států EU - Litvy, Lotyšska a

Rumunska, a v zemích Jižní Ameriky, je výskyt TBC vyšší. Odhaduje se okolo

100 nemocných na 100 tisíc obyvatel (obr. 17). Nejhorší situace je v Rumunsku,

kde na 100 tisíc obyvatel připadá 114 obětí na TBC. V Litvě a Lotyšsku se

počet nemocných na 100 tisíc obyvatel pohybuje okolo 82. Přes 50 případů

TBC na 100 tisíc obyvatel hlásí Rusko, Kazachstán, Ukrajina, Bulharsko a

Srbsko. [29]

Z dalších údajů pro rok 2011 také vyplívá, že největší výskyt TBC je

lokalizován v zemích jižní Afriky a jihovýchodní Asie. Je uváděno, že na 100

tisíc obyvatel připadá více než 300 nemocných (obr. 17).
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Obr. 17 Výskyt TBC ve světě

Zdroj obrázku: http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_TB_incidence_2011.png
World health organization, Global health observatory map gallery, 2011.

V současné době je velkým problém, co se problematiky TBC týče, stále

častější výskyt tuberkulózy vyvolané rezistentními kmeny M. tuberculosis

(rezistentní tuberkulóza) a vznik tzv. totálně odolných kmenů (totally drug-

rezistent). [1]

12.1.1 Rezistentní tuberkulóza

Multirezistentní tuberkulóza (Multiple drug-resistant, MDR-TBC)

Multirezistence je odolnost mykobakterií na 2 nejúčinnější antituberkulotika,

kterými jsou rifampicin a isoniazid. Vznik multirezistence je obvykle podmíněn

nedodržováním zásad léčby TBC. [1]

Pacienti s MDR-TBC musí být léčeni kombinací AT složenou z některých

základních antituberkulotik spolu s náhradními AT a dalšími antibiotiky. Léčba

MDR-TBC je tedy nejen méně účinná a delší než základní léčba spočívající

v podání INH a RMP, ale také více toxická a i cenově nákladnější. Léčebný

režim pro MDR-TBC tvoří čtyřkombinace léčiv, na která jsou mykobakterie
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citlivá. Terapie trvá 18-20 měsíců a léčebný efekt se dostaví jen u 60 až 80%

pacientů. Obvykle je doplňována o chirurgický zákrok. [1]

Multirezistentní tuberkulóza představuje problém nejen v rozvojových zemích

Afriky a Asie, ale také pro některé rozvinuté země Evropy – největším ohniskem

MDR-TBC je Rusko, dále je větší množství MDR-TBC zaznamenáno

v Estonsku a v Litvě (obr. 18). * V rozvojových zemích téměř vždy končí MDR-TBC

fatálně, protože tyto státy nemají dostatek financí na pořízení základních AT, natož pak na

stanovení citlivosti mykobakterií a pořízení náhradních antituberkulotik. [1]

Rezistentní kmeny tuberkulózy se šíří i na americké půdě. Problém MDR-

TBC představuje v Latinské Americe a ve městech s velkou migrací, jako je

New York. [1]

Obr. 18 Výskyt multirezistentní tuberkulózy.

Zdroj obrázku:
http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_mdr_tb_cases_pulmonary_2011.pngWorld

health organization, Global health observatory map gallery, 2011.
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Extenzivně rezistentní tuberkulóza (Extensively drug-resistant, XDR-TBC)

Extenzivní rezistence je stav, kdy mykobakterie nereagují na jedno ze tří AT

podávaných injekčně ( jde o náhradní AT amikacin, kanamycjn, kapreomycin) a

na jedno fluorochinolinové ATB. [1]

XDR-TBC se vyvíjí z MDR-TBC při nedodržování léčebného režimu. Terapie

této tuberkulózy je nákladnější, než léčba MDR-TBC a léčebný efekt se

dostavuje pouze u 40% nemocných. Pro prognózu je navíc důležité, aby si

mykobakterie zachovaly citlivost vůči kapreomycinu. [1]

První případy XDR-TBC (česky značně odolné tuberkulózy) se objevily u HIV

pozitivních pacientů v jižní Africe. Postupně se infekce XDR-TBC rozšířila dále

a podle posledních údajů Světové zdravotnické organizace se XDR-TBC

vyskytuje ve více než 58 státech a ročně je evidováno okolo 25 000 případů

XDR-TBC (obr. 19). * Počet XDR-TBC je však ve skutečnosti jiný, protože v mnoha zemích

mají problém odhalit „klasickou TBC“, natož pak rezistentní formy TBC. [1]

Obr. 19 Výskyt extenzivně rezistentní TBC

Zdroj obrázku: http://gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/Maps/Global_TB_xdr_2011.png
World health organization, Global health observatory map gallery, 2011.
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Totálně rezistentní kmeny M. tuberculosis (Totally drug-resistent, TDR-TBC)

Jedná se o dosud nejnovější rezistentní kmeny Mycobacterium tuberculosis,

která jsou zcela (totálně) odolná vůči antituberkulotikům, tedy vůči základním i

náhradním AT. TDR-TBC a stejně jako další rezistentní kmeny (MDR-TBC a

XDR-TBC) jsou výsledkem evoluce – pod tlakem používaných antibiotik a

antituberkulotik se z původně citlivých mykobakterií stávají mykobakterie

rezistentní. [1,30]

První případy TDR-TBC byly hlášeny z různých zemí Asie – Íránu, Iráku a

Afghánistánu. Zatím naposledy byla tato mimořádně závažná infekce

prokázána v Indii. Výskyt TDR-TBC se počítá na desítky, ale přesný počet lidí,

který je jí nakažen, dosud není znám. [1,30]

Přestože jsou nám tyto země vzdálené, nemůžeme žít v iluzi, že se nás tento

problém netýká, protože jestli je v něčem náš svět globalizován, pak jsou to

právě infekční choroby. [1,30]

12.2 Výskyt TBC v České republice

V České republice stále klesají počty nemocných s tuberkulózou a s 5,8

nemocnými na 100 tisíc obyvatel ročně, je ČR pod evropským průměrem a řadí

se mezi státy s nízkým výskytem TBC. Jak klesal počet případů TBC v letech

2000 až 2011, ukazuje tabulka 11. [31]

Z níže uvedených dat je patrné, že výskyt tuberkulózy v ČR se za poslední

roky snížil o více jak polovinu. Pokles byl pozvolný a vyrovnaný. Jedinou

výjimku představoval rok 2008, kdy počet případů TBC se oproti předchozím

rokům mírně zvýšil.
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Tabulka 11 – Počet případů TBC v České republice v letech 2000 – 2011

Rok
Počet případů TBC

celkem
Počet případů TBC na

100 tis. obyvatel

2000 1 442 14,0

2001 1 350 13,1

2002 1 200 11,8

2003 1 162 11,4

2004 1 057 10,4

2005 1 007 9,9

2006 973 9,4

2007 871 8,4

2008 879 8,4

2009 710 6,8

2010 680 6,5

2011 609 5,8

Poslední dostupná data o výskytu TBC v České republice se vztahují k roku

2011. V tomto roce bylo hlášeno celkem 609 případů tuberkulózy a incidence

TBC byla v přepočtu na 100 tisíc obyvatel 5,8. [32]

Ze všech případů TBC, tj. z 609 případů, bylo hlášeno 512 případů plicní

tuberkulózy, 17 případů tuberkulózní pleuritidy, 9 případů miliární tuberkulózy.

Zbylých 52 případů bylo připsáno mimoplicní tuberkulóze. Ve 14 případech byla

prokázána multirezistentní tuberkulóza (MDR-TBC). [33]

Do celkového počtu případů TBC přispívá i vysoký počet tuberkulózou

nakažených bezdomovců a cizinců (tabulka 12). Tyto dvě skupiny mají

společné zejména to, že se sdružují do větších skupin (komunit), v nichž se

nemoc snáze šíří a také to, že lékaře navštěvují velmi málo nebo vůbec. TBC

tak nemusí být včas nebo vůbec zachycena. [33]
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Tabulka 12 – Počet onemocnění TBC u bezdomovců a cizinců žijících v ČR [33]

Rok
Počet nemocných

bezdomovců
Počet nemocných

cizinců

2000 23 143

2001 21 193

2002 28 164

2003 38 126

2004 22 149

2005 27 130

2006 29 130

2007 38 153

2008 38 186

2009 43 136

2010 38 117
* Dosud neexistují zcela přesné informace o počtu bezdomovců a cizinců, kteří žijí v České

republice. Ani sčítání lidu prováděné Českým statistickým úřadem, nepřináší dlouhodobě

přesná data. Přitom přesná evidence těchto obyvatel by přispěla i k přesnější evidenci TBC a k

její prevenci. [32]

Z důvodu včasné diagnostiky a zabránění možnému šíření TBC na osoby

z většinové společnosti, je třeba směřovat více pozornosti právě na tyto rizikové

skupiny.

12.2.1 Výskyt TBC v krajích a v okresech

Výskyt TBC v krajích:

Počet nemocných tuberkulózou je v jednotlivých krajích velmi proměnlivý.

Zatímco v Praze, v Plzeňském kraji, v Karlovarském kraji, v Ústeckém kraji a

v Jihomoravském kraji byl překročen celostátní průměr výskytu TBC (5,8

nemocných na 100 tisíc obyvatel), tak v kraji Moravskoslezském,

v Královéhradeckém kraji, v Libereckém kraji, v Kraji Vysočina a v Jihočeském

kraji byl počet hlášených případů pod průměrem (tabulka 13). [33]
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V ostatních krajích počet hlášených případů TBC koreluje s celorepublikovým

průměrným výskytem. [33]

Tabulka 13 – Významné incidence TBC v krajích v roce 2011 [33]

Kraj
Počet nemocných

na 100 tisíc obyvatel

Praha 10,8
Plzeňský kraj 7,9
Karlovarský kraj 7,2
Ústecký kraj 7,2
Jihomoravský kraj 6,3
Moravskoslezský kraj 4,2
Královéhradecký kraj 4,2
Liberecký kraj 3,7
Kraj Vysočina 3,3
Jihočeský kraj 3,0

* Červeně jsou vyznačeny kraje překračující průměr 5,8 a modře jsou označeny kraje

s incidencí TBC pod celostátním průměrem 5,8.

Výskyt TBC v okresech:

Podle celostátního průměru na jeden okres připadá 5-6 případů TBC. Avšak

počty nemocných v okresech výrazně kolísají - nejvíce nemocných bylo v roce

2011 zaznamenáno v okrese Plzeň-město (celkem 19 pacientů s TBC), ale

v okresech Strakonice, Domažlice, Kutná Hora a Jablonec nad Nisou se

naopak neobjevil žádný případ TBC. [33]

12.2.2 Úmrtnost na TBC v České republice

Přestože případů tuberkulózy v ČR významně ubývá, úmrtnost nadále

zůstává relativně vysoká a klesá jen zvolna (obr. 20).

Relativně vysoký počet zemřelých na TBC v České republice je způsoben

především vysokým věkem většiny nemocných (největší podíl nemocných

tuberkulózou se nachází ve věkové skupině 75+), přidruženými chorobami,
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které zhoršují stav pacienta a znesnadňují jeho léčbu a v neposlední řadě také

zanedbáváním lékařských prohlídek. [33]

Obr. 20 Úmrtnost na TBC v letech 1990-2011 [31, 32]

Závěrem:

Dosud se v žádné zemi nepodařilo tuberkulózu eradikovat, tj. snížit výskyt

nových případů TBC na méně než 1. V současnosti TBC nabývá významu

v souvislosti s výskytem nových rezistentních kmenů, čímž se léčba TBC velmi

komplikuje.

Epidemiologie tuberkulózy v České republice je podle odborníků

stabilizovaná a nejnižší v porovnání se středoevropskými a východoevropskými

státy.

Sestavovat jakékoliv prognózy dalšího vývoje incidence TBC je obtížné,

neboť v posledních letech došlo ke změnám v preventivních opatřeních proti

TBC (v mnoha státech došlo ke zrušení revakcinace jedenáctiletých dětí a ke

zrušení povinného očkování novorozenců), které mohou vývoj TBC ovlivnit.
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13 POVĚDOMÍ VEŘEJNOSTI O TBC – ÚSTECKÝ KRAJ

Tato kapitola je věnována vyhodnocení dotazníkové studie.

Jelikož je v ČR ohledně problematiky TBC nejaktuálnějším tématem zrušení

povinného očkování, je dotazník zaměřen právě na toto téma.

Náhled dotazníku:
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13.1Vyhodnocení dotazníku

Studie na téma „Očkování proti tuberkulóze“, se zúčastnilo celkem 130

respondentů, 67 žen a 63 mužů ve věku od 15 let. Početné zastoupení v

jednotlivých věkových kategoriích je graficky znázorněno na obrázku 21.

Obr. 21 Zastoupení věkových kategorií

Z nashromážděných dat dále vyplývá, že převážná většina dotázaných (125

ze 130) je očkována proti tuberkulóze a že 32 lidí se ve svém okolí setkalo s

tuberkulózou nebo ji sami prodělali.
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13.1.1 Vyhodnocení jednotlivých otázek

Otázka č. 1: Víte, že bylo zrušeno očkování proti tuberkulóze?
Že bylo zrušeno povinné očkování proti TBC, vědělo jen 38%

dotázaných. 62% respondentů o zrušení očkování nevědělo. Jak

odpovídali muži, ženy a jednotlivé věkové kategorie je uvedeno

v následujících grafech (obr. 22 a 23).

Obr. 22 Grafické znázornění odpovědí
mužů a žen na otázku č. 1

Obr. 23 Grafické znázornění odpovědí
v jednotlivých věkových kategoriích na otázku č. 1
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Otázka č. 2: Souhlasíte s jeho zrušením?
Se zrušením očkování proti TBC souhlasí 7% dotázaných. 93% dotázaných

s tímto rozhodnutím nesouhlasí. Odpovědi žen, mužů a ve věkových

kategoriích jsou uvedeny v následujících grafech (obr. 24 a 25).

Obr. 24 Grafické znázornění odpovědí
mužů a žen na otázku č. 2

Obr. 25 Grafické znázornění odpovědí
v jednotlivých věkových kategoriích na otázku č. 2
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Otázka č. 3: Byl/a byste pro jeho znovuzavedení?
Pro znovuzavedení očkování proti TBC je 93% respondentů. Zbylých 7% by jej

znovu nezavádělo. Odpovědi žen, mužů a v jednotlivých věkových kategoriích

jsou uvedeny v následujících grafech (obr. 26 a 27).

Obr. 26 Grafické znázornění odpovědí
mužů a žen na otázku č. 3

Obr. 27 Grafické znázornění odpovědí
v jednotlivých věkových kategoriích na otázku č. 3
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Otázka č. 4: Myslíte si, že zrušení očkování bude mít vliv na větší výskyt
tuberkulózy?
Že by zrušení povinného očkování mohlo mít vliv na větší výskyt TBC ve

společnosti, si myslí 91% respondentů. 9% dotazovaných se nedomnívá, že by

zrušené očkování mělo vliv na TBC ve smyslu zvýšení případů této infekce.

Odpovědi žen, mužů a v jednotlivých věkových kategoriích jsou uvedeny

v následujících grafech (obr. 28 a 29).

Obr. 28 Grafické znázornění odpovědí

mužů a žen na otázku č. 4

Obr. 29 Grafické znázornění odpovědí
v jednotlivých věkových kategoriích na otázku č. 4
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13.2 Diskuze

Z výsledků dotazníkové studie lze soudit, že lidé (obzvlášť pak mladá

generace) nejsou příliš informovaní o problematice očkování proti TBC, což

dokazují už výsledky první otázky – jen 38% respondentů, tj. 50 dotázaných,

vědělo, že bylo zrušeno povinné očkování proti tuberkulóze.

Jak je ale možné, že téměř po třech letech od ukončení očkování, se najde

nemalý počet lidí, který o jeho zrušení nic netuší? Nejspíše proto, že pro

sdělovací prostředky a média nebylo toto téma příliš „atraktivní“, a tím se mu

tedy nedostalo řádné mediální pozornosti a zpráva o něm tak nebyla zachycena

a upadla v rychlé zapomnění. Dalším důvodem může být i fakt, že vzhledem ke

své odborné podstatě, je TBC zmiňována a probírána už jen na příslušných,

odborně zaměřených školách (zdravotnických, přírodovědných) a informace se

tak dostanou jen do užší společnosti. Určitý podíl „viny“ však nese i sama

veřejnost, neboť většina lidí se zkrátka o tuberkulózu a o očkování proti ní

nezajímá. A proč? Důvodů může existovat celá řada a zjistit je, by mohlo být

námětem pro další dotazníkovou studii.

Podíl odpovědí ANO/NE u žen a mužů byl u všech otázek, s výjimkou otázky

č. 1 (Víte, že bylo zrušeno očkování proti tuberkulóze?), velmi podobný. Jak je

vidět z grafického znázornění pro otázku č. 1, u mužů výrazně převažuje

odpověď NE, zatímco u žen je podíl odpovědí téměř shodný. Myslím si, že tím

důvodem je hlavně to, že když se žena stane matkou, je to obvykle ona, kdo má

přehled o tom, kdy a jaké očkování je třeba u dítěte provést.

Z grafických znázornění pro věkové kategorie je patrné, že podíl odpovědí

ANO/NE je velmi podobný. V drtivé většině převládá odmítavý postoj ke zrušení

očkování proti TBC. Naprostá většina by byla pro znovuzavedení povinného

očkování a převládají i obavy z možného nárůstu výskytu TBC ve společnosti.

Důvodem takové shody odpovědí je, podle mého názoru, že si je většina lidí

z Ústeckého kraje vědoma výskytu TBC. Vyšší incidenci TBC v Ústeckém kraji

dokládají data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), ale

i informace získané z tohoto dotazníku – 32 respondentů, tj. 25%, uvedlo, že se
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setkalo s tuberkulózou nebo ji sami prodělali. A právě lidé, kteří tuberkulózu

sami prodělali nebo byli v její blízkosti, se očkování zastávají. Většinu osob co

prodělali TBC, tvoří lidé z věkové kategorie 60+, neboť ti žili ještě v době, kdy

tuberkulóza byla poměrně časté onemocnění a očkování bylo teprve na

začátku.

Obavy z možného šíření a většího výskytu TBC však mohla rozvířit i zpráva

o případu tuberkulózy v Roudnici nad Labem z počátku roku 2013.
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ZÁVĚR

Ve své bakalářské práci jsem shrnula dosavadní poznatky o tuberkulóze.

Úvodní kapitoly jsou věnované jejímu původci, bakteriím rodu Mycobacterium.

Hlavní část práce pak pojednává o tuberkulóze jako o nemoci, s důrazem na její

vznik, průběh, formy – na plicní i mimoplicní tuberkulózu a diagnostiku, včetně

průkazu mykobakterií. V závěrečných kapitolách jsem se snažila uvést

dosavadní léčebná a preventivní opatření a podat obraz o jejím výskytu jak ve

světě, tak i v České republice.

Úplný závěr bakalářské práce je věnován vyhodnocení dotazníkové studie na

téma „Očkování proti tuberkulóze“, z něhož jsem se snažila získat názory

občanů na zrušení povinného plošného očkování novorozenců proti

tuberkulóze.
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PŘÍLOHA - složení a příprava barviv, mořidel a médií

Příprava koncentrovaného karbolfuchsinu:

Materiál: krystalický bazický fuchsin, destilovaná voda, phenolum liquefactum

(90% fenol), 95% etanol.

Postup: krystalický fuchsin (1g) se nejdříve rozpustí v lihu (10 ml) a pak se přidá

do směsi vody a fenolu (100 ml). [12]

Příprava kyselého alkoholu:

Materiál: koncentrovaná kyselina chlorovodíková (35%), 95% etanol.

Postup: do roztoku etanolu se přidá několik kapek koncentrované HCl. [12]

Příprava methylenové modři (Methylthioninium chloratum):

Materiál: methylenová modř, destilovaná voda.

Postup: methylenová modř (1 g) se rozpustí v destilované vodě (100 ml). [12]

Příprava barvicí směsi auramin-rhodamin:

Materiál: auramin, rhodamin, destilovaná voda o pH 7,6.

Postup: Auramin (12 g) a rhodamin (6 g) se rozpustí v destilované vodě

(260 ml). Poté se tato směs musí uchovávat ve tmě. [12]

Příprava kyselého fuchsinu:

Materiál: kyselý fuchsin, koncentrovaná kyselina chlorovodíková, destilovaná

voda.

Postup: kyselý fuchsin (0,2 g) se rozpustí v destilované vodě (294 ml) a poté se

přidá koncentrovaná HCl (6 ml). [12]

Löweinsteinova-Jensenova půda (LJ)
Složení: deionizovaná voda (600 ml), dihydrogenfosforečnan draselný (2,4 g),

citronan sodný (0,6 g), L-asparagin (3,6 g), síran hořečnatý heptahydrát

(240 mg), glycerol (12 ml), homogenizovaná vejce (1000 ml), 2% malachitová

zeleň (20 ml).

Postup: 30 g dehydrovaného základu se rozpustí v deionizované vodě

(1000 ml). Takto připravená směs se autoklávuje při 121°C po dobu

15 minut. [34]



108

Ogawova půda (OG)
Složení: deionizovaná voda (600 ml), dihydrogenfosforečnan draselný (6 g),

glutamát sodný (6 g), pyrohroznan sodný (1,2 g), homogenizovaná vejce

(1200 ml), 2% malachitová zeleň (18 ml), glycerol (36 ml).

Postup: 30 g dehydrovaného základu se nechá rozpustit v deionizované vodě

(1000 ml) a poté se směs autoklávuje při 121°C 15 minut. [34]

Tekutá Šulova půda (SUL)
Složení: deionizovaná voda (1000 ml), hydrogenfosforečnan disodný

dodekahydrát (1,25 g), dihydrogenfosforečnan draselný (0,75 g), síran

hořečnatý heptahydrát (0,25 g), citronan sodný (1,25 g), L-alanin (75 mg),

citronan železito-amonný (25 mg), glycerol redestilovaný (15 ml), 0,2%

malachitová zeleň (1 ml), hovězí sérum (100 ml).

Postup: dehydrovaný základ (30 g) se rozpustí v deionizované vodě (1000 ml) a

vzniklá směs se poté autoklávuje při 121°C po dobu 15 minut. [34]
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AIDS syndrom získaného selhání imunity (acquired immunodeficiency

syndrom)

ART acidorezistentní tyčinky

AT antituberkulotika

ATB antibiotika

BCG bacil Calmettův-Guerinův

BK bacil Kochův

CNS centrální nervová soustava

CO2 oxid uhličitý

CT počítačová tomografie (computed tomography)

ČPFS Česká pneumologická a ftizeologická společnost

DNA deoxyribonukleová kyselina

E ethambutol

EMB ethambutol

EU Evropská unie

H isoniazid

HCl kyselina chlorovodíková

HE isoniazid+ethambutol

HES isoniazid+ethambutol+streptomycin

HIV virus lidské imunitní nedostatečnosti (human immunodeficiency

virus)

HLA histokompatibilní systém (human leukocyte antigen)

HS isoniazid+streptomycin

HZE isoniazid+pyrazinamid+ethambutol

HZES isoniazid+pyrazinamid+ethambutol+streptomycin

HZS isoniazid+pyrazinamid+streptomycin

IL-2,12 interleukin 2,12

INF-γ interferon gama

INH isoniazid

ISBT informační systém bacilární tuberkulózy

LAM lipoarabinomanan

LJ Löweinsteinova-Jensenova půda
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ManLAM lipoarabinomanan zakončený manózou

MAPc mykolyl-arabinogalaktan-peptidoglykanový komplex

MDR-TBC multirezistentní tuberkulóza (multiple drug-resistant)

MIC minimální inhibiční koncentrace

MKN-10 mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených

zdravotních problémů

MTC Mycobacterium tuberculosis komplex

MTD Mycobacterium tuberculosis direct test

NaCl chlorid sodný

NaOH hydroxid sodný

NRAMP 1 protein (natural resistence-associated macrophage protein 1)

OG Ogawova půda

PCR polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction)

PPD čištěný tuberkulin (purifed protein derivative)

PZA pyrazinamid

R rifampicin

RFLP polymorfismus délky restrikčních fragmentů (restriction fragment

length polymorphism)

RH rifampicin+isoniazid

RHE rifampicin+isoniazid+ethambutol

RMP rifampicin

RHZE rifampicin+isoniazid+pyrazinamid+ethambutol

RHZS rifampicin+isoniazid+pyrazinamid+streptomycin

RNA ribonukleová kyselina

rRNA ribozomální ribonukleová kyselina

RTG rentgen

S streptomycin

SHZE streptomycin+isoniazid+pyrazinamid+ethanbutol

STM streptomycin

SUL tekutá Šulova půda

SZO Světová zdravotnická organizace

TBC tuberkulóza (tuberculosis)

Tc cytotoxický lymfocyt

TCH hydrazid kyseliny thiofen-2-karbamové
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TDR-TBC totálně rezistentní kmeny (totally drug-resistant)

Th1 pomocný lymfocyt

ÚZIS Ústav zdravotnické informatiky a statistiky

WHO Světová zdravotnická organizace (World health organization)

XDR-TBC extenzivně rezistentní tuberkulóza (extensively drug-resistant)
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