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     Kmeny Staphylococcus aureus rezistentní k meticilinu (MRSA) představují 

celosvětový zdravotnický problém. Patří mezi hlavní příčiny závažných nozokomiálních 

infekcí, které jsou obtížně léčitelné vzhledem k rezistenci ke stále většímu počtu 

antibiotik. Nyní se tyto rezistentní kmeny vyskytují také v komunitě. 

     Diplomová práce shrnuje poznatky o dané problematice a zabývá se především 

diagnostikou, léčbou a epidemiologií MRSA. Praktická část práce je zaměřena 

zejména na výskyt nových případů MRSA ve Fakultní nemocnici Hradec Králové 

v letech 2011-2012. Sledovanými znaky jsou: původ izolátů podle typu materiálu 

a podle zastoupení na jednotlivých klinikách a odděleních, věk a pohlaví pacientů 

a období záchytu. Dále byl studován profil antibiotické rezistence MRSA kmenů 

v letech 2008-2012. 

     Nové případy MRSA byly v obou sledovaných letech nejčastěji detekovány 

ze vzorků z dýchacích cest (46% v r. 2011 a 44% v r. 2012), dále pak ze vzorků z ran 

a defektů (28%, respektive 32%). Rizikovou skupinou pacientů byli muži ve věkové 

kategorii 55-74 let. Klinikou s největším výskytem nových případů byla klinika 

gerontologická a metabolická a vyšší frekvence výskytu byla zaznamenána 

na jednotkách intenzivní péče ve srovnání se standardními odděleními. V období let 

2008-2012 měly ve FN HK největší podíl (88%) kmeny MRSA rezistentní 

na ciprofloxacin, erytromycin a klindamycin a v průběhu tohoto období byl zaznamenán 

jejich postupný vzestup. 

     Navzdory novým zprávám o tom, že vzrůstající trend ve výskytu meticilin-

rezistentních kmenů S. aureus z minulých let se stabilizuje a dochází k jeho 

postupnému snižování, což potvrzují rovněž i výsledky této práce, by se měla 

v nemocnicích nadále důsledně dodržovat protiepidemická opatření, sledovat výskyt 

těchto kmenů a další vývoj rezistence k antimikrobiálním látkám. Prevence by měla být 

soustředěna hlavně na rizikové skupiny pacientů. 
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     Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is a global health-care problem. 

This is the main cause of serious nosocomial infections that are difficult to treat due 

to resistance to an increasing number of antibiotics. Now these resistant strains are 

also present in the community.  

      This diploma thesis summarizes the findings about the mentioned issue and deals 

mainly with the diagnosis, treatment and epidemiology of MRSA. The practical part is 

focused on the incidence of new cases of MRSA in the University Hospital Hradec 

Králové in 2011-2012. The monitored characteristics are: origin of the isolates 

according to type of material and representation in individual clinics and hospital wards, 

age and sex of patients and period of capture. The antibiotic resistance profile 

of MRSA strains in 2008-2012 was also studied. 

     New cases of MRSA in both years were the most frequently detected from samples 

from the respiratory tract (46% in 2011 and 44% in 2012), followed by samples 

from wounds and defects (28% or rather 32%). Risk group of patients were men aged 

between 55-74 years. The highest incidence of new cases was recorded 

in the gerontology and metabolic clinic and higher rate of incidence was observed 

in intensive care units compared to standard units. In the period 2008-2012 MRSA 

strains resistant to ciprofloxacin, erythromycin and clindamycin had the largest share 

(88%) in the FN HK, and there was observed their gradual ascent during this period. 

      Despite the new reports that the increasing trend in the incidence of meticillin-

resistant strains of S. aureus from previous years is stabilizing and there is a gradual 

decreasing, which is also confirmed by the results of this study, should be in hospitals 

continue to consistently follow infection control measures, monitor the incidence 

of these strains and further development of resistance to antimicrobial agents. 

Prevention should be focus mainly on the risk groups of patients. 
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1 Úvod a zadání práce  

     Staphylococcus aureus se běžně vyskytuje na kůži nebo sliznici zdravých jedinců 

bez klinických známek infekce. Uvádí se, že přibližně třetina osob je kolonizována 

touto bakterií. Za určitých okolností se však může stát příčinou široké škály infekčních 

onemocnění, většinou pyogenního charakteru. Riziko je především u hospitalizovaných 

pacientů, kteří jsou vnímavější pro vznik infekce. 

     Celosvětovým problémem se staly kmeny Staphylococcus aureus rezistentní 

k meticilinu (MRSA). Tyto kmeny nejsou virulentnější než kmeny citlivé, ale způsobují 

závažné infekce obtížně léčitelné vzhledem k rezistenci ke stále většímu počtu 

antibiotik. Nemocniční prostředí vytváří kvůli silnému selekčnímu tlaku antibiotik 

vhodné prostředí pro selekci a šíření rezistentních kmenů, a proto je zde velmi důležité 

uplatňování různých preventivních opatření. Tzv. epidemické klony MRSA se 

schopností rychle se šířit vyvolávají epidemie v nemocnicích po celém světě.  

     Epidemiologie MRSA se neustále vyvíjí. Infekce způsobené meticilin-rezistentními 

stafylokoky nejsou již pouze záležitostí nemocničního prostředí, ale vyskytují se také 

v komunitě u osob bez rizikových faktorů. Komunitní kmeny MRSA vykazují odlišné 

epidemiologické, mikrobiologické a klinické rysy, i když se rozdíly stále více stírají. 

Významné postavení má v tomto ohledu monitorování výskytu MRSA na národní 

i mezinárodní úrovni. 

     Cílem diplomové práce je shrnout důležité poznatky o dané problematice zejména 

s důrazem na diagnostiku, terapii a epidemiologii MRSA. V práci bude dále 

pojednáváno o současné epidemiologické situaci a protiepidemických opatřeních. 

Dalším úkolem je určit základní charakteristiky výskytu MRSA u hospitalizovaných 

pacientů ve Fakultní nemocnici Hradec Králové v letech 2011-2012 se zaměřením 

na nové případy a stanovit profil antibiotické rezistence u MRSA kmenů izolovaných 

od hospitalizovaných pacientů v letech 2008-2012. 
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2 Staphylococcus aureus 

2.1 Charakteristika druhu 

     Staphylococcus aureus (též zvaný zlatý stafylokok) je z hlediska patogenity 

pro člověka nejvýznamnější koaguláza-pozitivní druh patřící do rozsáhlého rodu 

Staphylococcus. Stafylokoky pojmenoval jako první skotský chirurg Alexander Ogston 

již v roce 1880 a pronesl, že jsou hlavní příčinou hnisání rány (Archer, 1998). Nicméně 

druhové jméno určil až Rosenbach roku 1884, který izoloval z hnisu dva různě 

pigmentované kmeny- Staphylococcus pyogenes aureus a Staphylococcus pyogenes 

albus (Newsom, 2008). 

     Staphylococcus aureus je taxonomicky řazen do říše Eubacteria, kmene Firmicutes, 

třídy Bacilli, řádu Bacillales, čeledi Staphylococcaceae a rodu Staphylococcus (Garrity 

a kol., 2004). Druh Staphylococcus aureus dále zahrnuje dva poddruhy - 

Staphylococcus aureus subsp. aureus a Staphylococcus aureus subsp. anaerobius, 

který se však u člověka nevyskytuje, a proto se budeme dále věnovat pouze prvně 

zmíněnému poddruhu (Votava, 2003). 

     Jedná se o grampozitivní, fakultativně anaerobní, nesporulující a nepohyblivé koky 

o průměru přibližně 1 µm vyskytující se v nepravidelných shlucích připomínající tvar 

hroznů. Odtud pochází rodový název této bakterie: řecky staphylé - hrozen (Votava, 

2003). 

     Kultivačně není S. aureus příliš náročný, roste dobře i na obyčejném živném agaru. 

Kolonie jsou okrouhlé, hladké, lesklé a mazlavé. Na krevním agaru je kolem kolonií 

patrná beta hemolýza. Díky produkci karotenového pigmentu vytváří Staphylococcus 

aureus žlutě až oranžově zbarvené kolonie. Pro tuto vlastnost získal své druhové 

jméno (latinsky aurum -zlatý). Stafylokoky obecně jsou velmi odolné vůči vlivům 

zevnímu prostředí, mezi které patří např. vyšší teplota, vysychání i vyšší koncentrace 

NaCl (Bednář a kol., 1996). 

     Staphylococcus aureus má velkou biochemickou aktivitu. Produkuje řadu látek, 

které působí jako faktory virulence. Můžeme je dělit na povrchové (antigeny buněčné 

stěny) a extracelulární faktory (enzymy a toxiny). Tyto faktory poskytují mikrobu 

ochranu proti opsonizaci a fagocytóze, umožňují proniknout přes tkáň z původního 

místa infekce, navodit septický syndrom díky masivnímu uvolnění cytokinů, přestoupit 

z krevního oběhu do tkáně nebo vyvolat klinický obraz toxinóz. Staphylococcus aureus 

má k dispozici větší škálu mechanizmů virulence než jakýkoliv jiný lidský patogen 

(Bednář a kol., 1996; Archer, 1998).  
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Obr. 1 Faktory virulence Staphylococcus aureus (Gordon a Lowy, 2008) 

A) Povrchové a sekretované proteiny (povrchové proteiny jsou exprimovány především 

během exponenciální fáze a sekretované proteiny během stacionární fáze), B) a C) Příčné 

řezy buněčným obalem 

   

     Při vzniku infekce se uplatňují četné povrchové proteiny označující se 

jako MSCRAMM (microbial surface components recognizing adhesive matrix 

molecules), které zprostředkovávají adhezi k hostitelským tkáním. Tyto proteiny váží 

např. kolagen, elastin nebo fibrinogen (Gordon a Lowy, 2008). K dalším povrchovým 

faktorům patří peptidoglykan, protein A, polysacharid A a vázaná koaguláza (tzv. 

clumping factor). Peptidoglykan především stimuluje sekreci cytokinů z makrofágů. 

Protein A je druhově specifický povrchový antigen, který se váže se na Fc fragment 

imunoglobulinů a tím chrání stafylokoka před opsonizací protilátkami. Dále má 

antikomplementární a antifagocytární účinky. Polysacharid A je rovněž druhově 

specifický antigen. Je složený z ribitolových podjednotek kyseliny teichoové a uplatňuje 

se jako adhezin. Vázaná koaguláza má schopnost shlukovat stafylokoky pomocí vazby 

fibrinogenu a jeho přeměny na fibrin (Votava, 2003). Některé kmeny produkují také 

různé kapsulární antigeny, většina je však neopouzdřená nebo vytváří pouze 

mikropouzdra - nejčastěji kapsulární typ 5 nebo 8 (Bednář a kol., 1996). 

     Mezi stafylokokové enzymy patří především koaguláza, fibrinolyzin, hyaluronidáza 

a nukleázy. Koaguláza vytváří s plasmatickým faktorem komplex, který umožňuje 

přeměnu fibrinogenu na fibrin a tím přispívá ke tvorbě ohraničených ložisek (abscesů). 

Fibrinolyzin působí jako aktivátor přeměny plazminogenu na plazmin, který rozpouští 

fibrinové koagulum. Tímto způsobem pomáhá invazi stafylokoků do okolní tkáně stejně 

tak jako hyaluronidáza, která štěpí kyselinu hyaluronovou. Nukleázy napadají jádra 
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leukocytů (Bednář a kol., 1996; Votava, 2003). Staphylococcus aureus dále produkuje 

enzymy, jako jsou lipázy, proteázy, elastázy, které umožňují napadnout hostitelskou 

tkáň a rozšířit se do jiných míst (Gordon a Lowy, 2008). 

     K produkovaným toxinům se řadí hemolyziny (alfa, beta, gama, delta), z nichž je 

nejvýznamnější hemolyzin alfa, který porušuje buněčnou membránu buněk. Dále 

enterotoxiny, exfoliatiny, Panton-Valentinův leukocidin (PVL) a toxin syndromu 

toxického šoku (TSST 1). Enterotoxiny vyvolávají zvracení a průjem. Po požití 

kontaminované potraviny vzniká alimentární otrava (enterotoxikóza). Exfoliatiny 

způsobují epidermolýzu a jsou zodpovědné za tzv. stafylokokový syndrom opařené 

kůže. PVL tvoří póry v buněčné membráně leukocytů a tím dochází k jejich lýze. 

TSST 1 je spojen s příznaky a postižením orgánů při syndromu toxického šoku 

(Greenwood a kol., 1999; Votava, 2003; Schindler, 2010).  

2.2 Onemocn ění vyvolané Staphylococcus aureus 

     Staphylococcus aureus je patogen, který je schopen vyvolat širokou škálu 

onemocnění. Díky celé řadě faktorů virulence, kterými disponuje, může infekce 

postihnout de facto jakýkoliv orgánový systém (Archer, 1998). 

     Uvádí se, že přibližně 30% zdravých jedinců je kolonizována touto bakterií (Archer, 

1998; Wertheim a kol., 2005). Kolonizace zřetelně zvyšuje riziko následné infekce, 

pacienti jsou většinou infikováni jejich kolonizujícím kmenem. V okamžiku, kdy jsou 

porušeny bariéry hostitele, mohou bakterie vniknout z místa kolonizace do organizmu 

(Gordon a Lowy, 2008). Existují také další faktory, které predisponují jedince 

ke stafylokokovým infekcím. K těm patří různá poranění (popáleniny, chirurgické rány), 

diabetes mellitus, AIDS a jiné imunodeficity, zavedené žilní katetry, intravenózní 

užívání drog a malignity (Archer, 1998; Votava, 2003).  

     Pro stafylokokové infekce je charakteristická tvorba abscesových ložisek, pouze 

vzácně vzniká flegmonózní zánět. Dalším rysem je sklon k recidivám 

nebo chronickému průběhu (Bednář a kol., 1996). Pokud bakterie přestoupí 

do krevního oběhu, může nastat septický šok. Hematogenní cestou jsou stafylokoky 

rychle šířeny i do vzdálenějších orgánů, což může vést ke vzniku řady specifických 

stafylokokových infekcí, jako je např. osteomyelitida, endokarditida, karbunkl ledviny, 

septická artritida nebo epidurální absces (Archer, 1998). 

     Stafylokokové infekce můžeme rozdělit na komunitní a nozokomiální. Do první 

skupiny se řadí infekce kůže a měkkých tkání (např. furunkl, impetigo, myositida, 

celulitida), infekce kostí a kloubů, další hluboce uložené infekce (endokarditida, 
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abscesy v slezině, játrech a dalších místech), infekce plic a močového traktu a toxinózy 

(např. syndrom toxického šoku, stafylokoková enterotoxikóza).  

     Mezi typické nozokomiální infekce spojené s nemocničním prostředím patří infekce 

operačních ran, ventilátorové pneumonie nebo infekce spojené se zavedením umělého 

materiálu (např. nitrožilní katetry, umělé klouby, cévní štěpy, shunty). Do této skupiny 

však můžeme zahrnout i již zmíněné stafylokokové infekce, které se běžně vyskytují 

mimo zdravotnické zařízení. Z hluboce uložených infekcí je to nejčastěji endokarditida 

a infekce kostí a kloubů (Borriello a kol., 2005). 

 

Obr. 2 Dynamičnost stafylokokových infekcí (Bryan, 2011; upraveno) 

 

2.3 Laboratorní diagnostika 

     Laboratorní diagnostika stafylokokových infekcí se opírá především o metody 

přímého průkazu (tzn. mikroskopie, kultivace, biochemická identifikace, antigenní 

analýza, molekulární metody). Pouze výjimečně se provádí nepřímý průkaz. Jedná se 

o stanovení protilátek proti hemolyzinům (tzv. antistafylolyziny), jejichž hladina bývá 

zvýšena u chronických stafylokokových infekcí (Votava, 2010). 

2.3.1 Odběr vzork ů      

     K vyšetření se používá zejména hnis, mezi další materiály patří krev 

na hemokultivaci, sputum, moč, stolice nebo zvratky pacientů s podezřením 

na enterotoxikózu atd. (Greenwood a kol., 1999; Votava, 2010) Je důležité, aby se 

zabránilo kontaminaci vzorků při odběru a během transportu, proto se materiál odebírá 
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do sterilních, dobře uzavíratelných nádob. Obecně platí, že by měly být vzorky 

po odběru transportovány do laboratoře co nejrychleji, jak je to možné, i když jsou 

stafylokoky poměrně odolné organizmy. Pokud se předpokládá antibiotická terapie, je 

výhodné získat alespoň jednu kulturu z léze nebo z krve před jejím zahájením (Blair, 

1958). 

2.3.1 Mikroskopie 

     Po zhotovení nátěru a po obarvení dle Grama se jeví Staphylococcus aureus 

ve světelném mikroskopu jako grampozitivní koky ve shlucích. Na základě morfologie 

se nemusí podařit odlišit stafylokoky od ostatních grampozitivních koků (Votava, 2010). 

Podobné seskupení mohou vykazovat mikrokoky a někdy i enterokoky. Mikrokoky se 

často vyskytují jako diplokoky, jsou nepatrně větší a méně jednotné ve velikosti 

než stafylokoky. Enterokoky jsou oválnější a také se obvykle vyskytují ve dvojicích 

(Blair, 1958). 

 

                                  

      Obr. 3 S. aureus - Gramovo barvení,       Obr. 4 S. aureus v elektronovém mikroskopu, 

    zvětšení 1000x (Cupáková a kol., 2011)      zvětšení 10000x (Bacteria in Photos, 2012) 

 

 2.3.2 Kultivace  

     Na krevním agaru vytváří Staphylococcus aureus za 18-24 hod. kultivace při 35-

37°C okrouhlé, vyvýšené, nepr ůhledné, hladké kolonie máslovité konzistence 

o průměru 1-3 mm. Kolonie vykazují charakteristickou pigmentaci, která se pohybuje 

od smetanové, krémové, zlatožluté až po naoranžovělou, a v jejich okolí se vyskytuje 

různě výrazná hemolýza podle zastoupení jednotlivých hemolyzinů (Blair, 1958; 

Votava, 2003; Borriello a kol., 2005).  

     Hemolyzin alfa způsobuje lýzu králičích a ovčích erytrocytů. Na krevním agaru 

vytváří úplnou hemolýzu a je antagonistou proti hemolyzinu beta. Beta hemolyzin 

působí nejvíce na ovčí a hovězí erytrocyty. Je zodpovědný za tzv. „hot-cold“ hemolýzu, 

kdy dochází k projasnění částečné hemolýzy účinkem chladu. Gama hemolyzin je 
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inhibován agarem a hemolyzin delta lipoproteiny krevního séra (Blair, 1958; Bednář 

a kol., 1996). Podle vzhledu kolonií se stafylokoky snadno odliší od jiných 

patologických koků, jako jsou pneumokoky, streptokoky a meningokoky (Blair, 1958).                                            

 

 

Obr. 5 Kolonie S. aureus na krevním agaru obklopené širokou zónou β-hemolýzy 

(Bacteria in Photos, 2012) 

 

     Pro záchyt stafylokoků z kontaminovaných vzorků se využívají selektivní půdy, 

např. krevní agar s 10% NaCl (Blair, 1958; Votava, 2003). Kultivace materiálu 

na manitolovém slaném agaru představuje screening přítomnosti S. aureus, který 

fermentuje manitol, což se projeví změnou barvy kultivačního média (Borriello a kol., 

2005). 

2.3.3 Identifikace  

     K dispozici jsou různé testy pro identifikaci S. aureus. Neexistuje však žádný 

fenotypový test, který by zaručoval spolehlivé výsledky. A proto by měla být 

diagnostika založena na kombinaci těchto metod (Kateete a kol., 2010). Orientační 

vyšetření představuje tzv. sklíčkový koagulázový test pro detekci vázané koagulázy 

(clumping factoru). Jedná se o velmi rychlý test. Jeho nevýhodou však je, že až 15% 

kmenů S. aureus je negativní a naopak některé méně běžné druhy stafylokoků 

(S. schleiferi a S. lugdunensis) mohou být pozitivní (Brown a kol., 2005). Na sklíčku se 

připraví suspenze typických kolonií v kapce destilované vody a poté se smíchá 

s kapkou králičí plazmy. Výsledky jsou pozitivní, pokud dojde do 10 s ke tvorbě 

viditelných shluků, zatímco rovnoměrné zakalení představuje negativní reakci (Blair, 

1958; Borriello a kol., 2005). 

     Zlatým standardem je zkumavkový koagulázový test, kterým se prokazuje volná 

koaguláza. Kolonie se ve zkumavce smíchá s králičí plazmou, následně probíhá 

inkubace 4 hod. při 37°C. Pokud dojde k vytvo ření koagula, výsledky se hodnotí 

jako pozitivní. V opačném případě jsou výsledky přezkoumány za 24 hod., protože 

malá část kmenů vyžaduje delší inkubaci (Brown a kol., 2005; Votava, 2010). 
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Nicméně i v tomto testu mohou způsobovat falešnou pozitivitu některé druhy 

stafylokoků (S. schleiferi a S. intermedius) a vzácné kmeny S. aureus mohou být 

negativní (Brown a kol., 2005). 

  

                 Negativní   Pozitivní 

                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                  

 

          Obr. 6 Sklíčkový koagulázový test                   Obr. 7 Zkumavkový koagulázový test 

         (A. McElhatton´s web page; upraveno)                                      (iYi, 2013)                                                                           

                                                                                                                                                                   

     Tyto a další problémy s vyhodnocením testu vedlo k vývoji dalších alternativních 

metod, mezi které patří testy zaměřené na detekci tepelně stabilní deoxyribonukleázy 

(DNázy) nebo hyaluronidázy (tzv. dekapsulační test). Tyto testy byly však postupně 

nahrazovány rychlejšími a jednoduššími latex - aglutinačními testy. První metoda byla 

založena na současné detekci vázané koagulázy a proteinu A (Essers a Radebold, 

1980). Dále byly na tomto principu vyvinuty komerční testy, které se ale potýkaly 

s problémem falešně negativních výsledků u některých meticilin-rezistentních kmenů 

S. aureus (MRSA). Proto vznikla další generace latexových testů, kde se navíc detekují 

povrchové antigeny - kapsulární polysacharidy 5 a 8 (Andriesse a kol., 2011).   

     Další možností jsou komerční biochemické testy a použití automatizovaných 

přístrojů. I když mohou být efektivní, mají několik nevýhod, mezi které patří menší 

rychlost a vyšší náklady (Brown a kol., 2005). Nové molekulární metody nepatří 

mezi rutinní diagnostické metody pro identifikaci S. aureus, ale mohou být využity 

pro konfirmaci nejednoznačných výsledků u fenotypových testů. Většina těchto metod 

je založena na PCR. Byla navržena řada specifických primerů pro detekci cílových 

genů - Sa442, 16S rRNA, dále sem patří geny kódující nukleázu - nuc, koagulázu - coa 

nebo protein A - spa (Brown a kol., 2005). 

2.4 Terapie 

     U invazivních stafylokokových infekcí v prvé řadě stojí chirurgické ošetření a dále 

celková antibiotická terapie. Při výběru vhodné antimikrobiální látky je potřeba vzít 

v úvahu několik faktorů, mezi které patří účinnost dané látky, nízká toxicita, nízký 
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potenciál pro rozvoj rezistence, cena, stabilita, dávkování a dobrá penetrace antibiotika 

do určitých tkání, např. do kostí a mozkomíšního moku (Rayner a Munckhof, 2005).  

     Z toho důvodu, že je naprostá většina kmenů S. aureus rezistentní k penicilinu, 

používají se k léčbě semisyntetické penicilináza-rezistentní peniciliny, mezi které patří 

meticilin, oxacilin atd. Další možností jsou penicilinové preparáty kombinované 

s inhibitory β-laktamázy (např. kyselina klavulanová, sulbaktam) a cefalosporiny 

I. generace (Bednář a kol., 1996). Penicilináza-rezistentní peniciliny zůstávají lékem 

volby u závažných infekcí způsobené meticilin-citlivými kmeny S. aureus (MSSA), 

naproti tomu cefalosporiny I. generace, klindamycin, linkomycin a erytromycin mají 

významnou terapeutickou roli u méně závažných MSSA infekcí (tj. infekce kůže 

a měkkých tkání) nebo představují užitečnou alternativu při přecitlivělosti na penicilin 

(Rayner a Munckhof, 2005). 

     Kombinace penicilinových preparátů s inhibitory β-laktamázy jsou často používané 

u smíšených infekcí (např. syndrom diabetické nohy), kde mohou být přítomny 

kromě S. aureus také gramnegativní a anaerobní bakterie (Graninger a kol., 1995).  

     Karbapenemy (imipenem a meropenem) by obecně měly být považovány 

za rezervní antibiotika k léčbě stafylokokových infekcí. Jedná se o širokospektrá, 

drahá, β-laktamová antibiotika dobře účinná proti řadě bakterií včetně MSSA (Rayner 

a Munckhof, 2005). 

     Až 15% kmenů S. aureus je erytromycin-rezistentní, proto se tento preparát 

ze skupiny makrolidů nedoporučuje jako empirická léčba stafylokokových infekcí kůže 

a měkkých tkání. Nicméně je to vhodná alternativa pro léčbu erytromycin-citlivých 

kmenů, pokud jsou β-laktamy nebo klindamycin kontraindikovány (Rayner a Munckhof, 

2005). 

     Klindamycin ze skupiny linkosamidů vykazuje dobrou prostupnost do kostí 

a abscesů, a proto představuje účinný způsob léčby osteomyelitidy a septické artritidy 

způsobené meticilin-citlivými kmeny S. aureus.  

     Kotrimoxazol (kombinovaný preparát - trimethoprim se sulfamethoxazolem) je další 

možností léčby mírných MSSA infekcí (Rayner a Munckhof, 2005).  

2.5 Vznik a vývoj rezistence na antibiotika 

     Současným problémem při léčbě infekcí je narůstající antibiotická rezistence. 

Na jejím vzniku se podílí řada faktorů, mezi které patří rozšířené a nevhodné používání 

antimikrobiálních látek, jejich rozsáhlé použití jako růstových stimulátorů v krmivech, 

ale také nárůst regionálního a mezinárodního cestování, což usnadňuje plošné 

rozšíření rezistentních bakterií do různých oblastí (Lowy, 2003). 
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     Staphylococcus aureus je přirozeně vnímavý prakticky ke všem vyvinutým 

antibiotikům. Rezistence je často získávána horizontálním přenosem genů z vnějších 

zdrojů, i když chromozomální mutace a selekční tlak antibiotik také hrají významnou 

roli (Chambers a DeLeo, 2009). 

2.5.1 Rezistence k penicilinu 

     Překvapivě brzy po zavedení penicilinu, tj. v roce 1942, byly hlášeny první penicilin-

rezistentní stafylokoky. Nejdříve v nemocnicích a následně i v komunitě. Bylo zjištěno, 

že za tuto rezistenci zodpovídá penicilináza (neboli β-laktamáza), převážně 

extracelulární enzym, který hydrolyzuje β-laktamový kruh a tím dochází k inaktivaci β-

laktamových antibiotik. Tento enzym je kódován genem blaZ, jenž je součástí 

přenosného elementu umístěného na velkém plazmidu často s dalšími geny 

antimikrobiální rezistence. Je pod kontrolou dvou sousedních regulačních genů: 

represor blaI a antirepresor blaR1. Nyní vytváří penicilinázu více než 90% 

stafylokokových izolátů, a proto penicilin nepředstavuje efektivní léčbu pro většinu 

infekcí S. aureus (Smith a Jarvis, 1999; Lowy, 2003). 

2.5.2 Rezistence k meticilinu 

     Meticilin byl jako první ze semisyntetických penicilináza-rezistentních penicilinů 

zaveden do klinické praxe v roce 1959. Již za dva roky se podobně jako v případě 

penicilinu objevily zprávy o meticilin-rezistentních izolátech. První MRSA kmeny byly 

hlášeny v britské nemocnici a odtud se rychle šířily do dalších zemí (Enright a kol., 

2002). 

     Klíčovou roli v rezistenci S. aureus hraje chromozomálně umístěný gen mecA 

nalezeném u všech MRSA kmenů. Tento gen kóduje pozměněný protein vázající 

penicilin (označován jako PBP2a nebo také PBP2’), enzym vázaný na cytoplazmatické 

membráně s transpeptidázovou aktivitou. Prostřednictvím jeho nízké aktivity ke všem 

β-laktamovým antibiotikům získává S. aureus odolnost vůči těmto látkám (Smith 

a Jarvis, 1999; Hiramatsu a kol., 2001; Lowy, 2003). Odpověď genu mecA 

na přítomnost β-laktamů je regulována geny mecR1 a mecI (Lowy, 2003). Gen mecA je 

součástí mobilního genetického elementu označovaného jako stafylokoková 

chromozomální kazeta mec (staphylococcal cassette chromosome mec; SCCmec). 

Bylo popsáno osm různých SCCmec elementů (typ I-VIII) a řada podtypů (Malachowa 

a DeLeo, 2010). 

     Na základě uspořádání mec a souvisejících genů dále rozlišujeme pět skupin, 

z nichž tři jsou u S. aureus nejčastější. Třída A obsahuje kompletní regulační komplex 

mec: mecI-mecR1-mecA. Třídy B a C mají regulační geny přerušeny inzerčními 
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sekvencemi: IS1272-∆mecR1-mecA a IS431-∆mecR1-mecA (Malachowa a DeLeo, 

2010). Integrované transpozomy mohou nést také geny rezistence pro aminoglykosidy, 

erytromycin, klindamycin, rifampicin, tetracyklin a kotrimoxazol. Alterovaný PBP 

způsobuje zkříženou rezistenci na všechna β-laktamová antibiotika včetně 

cefalosporinů (Smith a Jarvis, 1999). 

 

 

 

 

Obr. 8 Jednotlivé typy SCCmec u S. aureus (Malachowa a DeLeo, 2010) 

 

2.5.3 Rezistence k chinolin ům 

     Fluorochinolony byly prvně zavedeny pro léčbu infekcí v 80. letech, poté se 

u S. aureus rychle objevila rezistence na tyto látky a to přednostně u meticilin-

rezistentních kmenů. Jedním z faktorů rozdílné rezistence vůči chinolonům mezi MSSA 

a MRSA kmeny je pravděpodobně selekční tlak antibiotik (zejména v nemocničním 

prostředí), které vede k selekci a šíření multirezistentních MRSA kmenů. Rezistence 

vzniká v důsledku spontánní chromozomové mutace DNA gyrázy nebo topoizomerázy 

IV, enzymů představující pro tyto antimikrobiální látky cílové místo působení. 

Nejčastějšími místy mutací jsou GrlA podjednotka topoizomerázy IV a podjednotka 
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GyrA u gyrázy. Dalším možným mechanizmem rezistence je indukce efluxní pumpy 

(Smith a Jarvis, 1999; Lowy, 2003). 

2.5.4 Rezistence k vankomycinu 

     Vankomycin je od roku 1958 dostupné glykopeptidové antibiotikum inhibující 

syntézu buněčné stěny (Smith a Jarvis, 1999). Inhibice je uskutečněna ireverzibilní 

vazbou na D-alanyl-D-alanin (D-Ala-D-Ala), terminální peptid bakteriálního prekurzoru 

buněčné stěny (Appelbaum, 2006). Vankomycin představoval po výskytu MRSA jednu 

z posledních možností k léčbě těchto závažných infekcí (Kobayashi a kol., 2012).  

     Vznik vankomycin-rezistentních stafylokoků je právě spojen s nárůstem 

hromadného podávání tohoto antibiotika při léčbě infekcí způsobených meticilin-

rezistentními stafylokoky, Clostridium difficile a enterokoky (Lowy, 2003). Obavy 

ze vzniku rezistence na vankomycin u S. aureus se rodily s šířením vankomycin-

rezistentních enterokoků v 80. letech a s výskytem snížené citlivosti k vankomycinu 

u některých koaguláza-negativních izolátů (Smith a Jarvis, 1999). V roce 1997 byl 

v Japonsku skutečně detekován první kmen S. aureus se sníženou rezistencí 

k vankomycinu (vancomycin intermediate-resistant S. aureus; VISA). Následně se 

objevily také VRSA kmeny (vancomycin-resistant S. aureus), které mají na rozdíl 

od VISA kompletní rezistenci (Lowy, 2003). 

     Rezistence u VISA kmenů je zřejmě dána změnou syntézy peptidoglykanu. Vytváří 

nepravidelně tvarované a zesílené buněčné stěny a dochází také k odhalení většího 

množství D-Ala-D-Ala zbytků vážících vankomycin, což znemožňuje průnik a vazbu 

dalších molekul vankomycinu. Vázaný vankomycin tedy působí jako překážka lékových 

molekul k dosažení jejich cíle na cytoplazmatické membráně (Lowy, 2003; Appelbaum, 

2006). VRSA kmeny vykazují jiný mechanizmus rezistence. Byla pravděpodobně 

získána konjugačním převodem vanA operonu z vankomycin-rezistentního 

Enterococcus faecalis. Při expozici nízkým koncentracím vankomycinu vzniká 

pozměněný terminální peptid D-Ala-D-Lac (místo D-Ala-D-Ala) s nižší afinitou 

k vankomycinu (Lowy, 2003; Appelbaum, 2006; Périchon a Courvalin, 2009). 
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3 Meticilin-rezistentní Staphylococcus  aureus 

     Meticilin-rezistentní kmeny Staphylococcus aureus jsou bakteriální kmeny 

s rezistencí ke všem β-laktamovým antibiotikům včetně cefalosporinů a karbapenemů 

(Matouskova a Janout, 2008). Jedná se o celosvětově rozšířený patogen, který 

v současné době patří mezi hlavní příčiny nozokomiálních infekcí. MRSA není podle 

studií virulentnější než původně citlivé kmeny Staphylococcus aureus. Nebezpečí však 

představuje vznikající rezistence na všechny skupiny antibiotik a z toho vyplývá stále 

obtížnější léčba infekcí způsobené MRSA (Enright a kol., 2002). Tyto infekce jsou 

v důsledku spojeny s vysokou mortalitou, morbiditou a vysokými náklady na léčbu 

(Carbon, 1999; Bergerová a kol., 2006).  

     Globální výskyt MRSA je výsledkem rozsáhlého šíření omezeného počtu kmenů 

v nemocnicích, které jsou vysoce rizikovým prostředím pro MRSA infekce (Kluytmans 

a Struelens, 2009). Existují protichůdné názory o původu hlavních MRSA klonů. První 

teorie předpokládá, že všechny MRSA klony pochází z jednoho předcházejícího kmene 

S. aureus, který získal gen rezistence mecA. Podle novějších studií, které zjistily velkou 

rozdílnost mezi jednotlivými MRSA klony, byl však gen mecA převeden několikrát 

do různých genetických linií S. aureus (Enright a kol., 2002).  

     Kromě nozokomiálních kmenů MRSA (HA-MRSA) byly později také izolovány 

u pacientů bez předchozího kontaktu se zdravotnickým prostředím komunitní kmeny 

(CA-MRSA), které vytváří nový problém (Matouskova a Janout, 2008). Tyto kmeny se 

od nozokomiálních kmenů liší svými epidemiologickými, mikrobiologickými i klinickými 

rysy (viz. tab. 1).  

3.1 Nozokomiální kmeny MRSA 

     Nozokomiální kmeny MRSA představují typické nemocniční multirezistentní kmeny 

S. aureus, které způsobují infekce vznikající v souvislosti s pobytem v nemocničním 

zařízení. Nejdříve se tyto kmeny rozšířily ve větších nemocnicích a později se staly 

zdravotním problémem i v menších zařízeních (Pantosti a Venditti, 2009). 

     Jedná se o obávaný patogen zejména na jednotkách intenzivní péče, ale také 

v dialyzačních centrech apod. Některé kmeny jsou vysoce přenosné (tzv. epidemické 

kmeny) šířící se v rámci oddělení nebo mezi jednotlivými odděleními a z jedné 

nemocnice do druhé (Ayliffe, 1997). 

     Rizikovými faktory pro infekci a kolonizaci tímto patogenem jsou stáří, dlouhodobá 

hospitalizace, invazivní zákroky, předchozí antibiotická léčba a přítomnost různých lézí, 

např. dekubitů a popálenin (Ayliffe, 1997). U pacientů v nemocnicích je riziko 
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kolonizace šířením stafylokoků od zdravotnických pracovníků nebo od ostatních 

pacientů. Kolonizace je pak dalším rizikovým faktorem pro následnou infekci. Invazivní 

infekce jsou častější u pacientů, kteří podstupují operační zákrok, se zavedenými 

cizími tělesy, u pacientů závislých na dialýze, po transplantaci orgánů, s HIV infekcí, 

diabetem a u onkologických pacientů (Kluytmans a Struelens, 2009). 

     Dalším charakteristickým rysem těchto kmenů je, že nesou SCCmec typu I, II, III, VI 

nebo VIII, které obsahují kromě genu mecA také plazmidy, transpozomy a jiné inzerční 

sekvence kódující další determinanty rezistence, např. transpozom Tn554 nese geny 

pro rezistenci ke streptomycinu a erytromycinu (Malachowa a DeLeo, 2010). 

3.2 Komunitní kmeny MRSA 

     Infekce způsobené MRSA již nejsou v současné době omezeny pouze 

na nemocniční prostředí, ale vyskytují se i v komunitě. Jako komunitní kmeny MRSA je 

označována nová generace meticilin-rezistentních kmenů S. aureus, které způsobují 

infekce u jinak zdravých jedinců bez přítomnosti rizikových faktorů (Pantosti a Venditti, 

2009).  

     Nárůst těchto nových MRSA kmenů je datován od roku 1993, kdy byly získány 

izoláty od původních obyvatel Západní Austrálie, kteří neměli žádný předchozí kontakt 

se zdravotnickým zařízením (Matouskova a Janout, 2008). CA-MRSA kmeny jsou dnes 

rozšířeny celosvětově, ale jejich prevalence je mezi jednotlivými oblastmi velmi 

rozdílná (Pantosti a Venditti, 2009). 

     Tyto kmeny způsobují především infekce kůže a měkkých tkání. V některých 

případech jsou ale také spojeny se závažnými infekcemi s vysokou úmrtností, 

např. sepsí, nekrotizující pneumonií nebo nekrotizující fasciitidou. Komunitní kmeny 

MRSA jsou obvykle citlivé k většině non-β-laktamovým antibiotikům (Pantosti 

a Venditti, 2009). Na rozdíl od nozokomiálních kmenů nesou menší a pravděpodobně 

více mobilní elementy SCCmec typu IV, V nebo VII (Malachowa a DeLeo, 2010) 

a většina CA-MRSA izolátů také produkuje fágově kódovaný Panton-Valentinův 

leukocidin (PVL), toxin schopný vyvolat lýzu lidských leukocytů a nekrózu epitelových 

buněk (Pantosti a Venditti, 2009).  

     Mezi kritéria infekcí způsobených komunitními kmeny MRSA patří (Matouskova 

a Janout, 2008):  

• stanovení diagnózy MRSA u ambulantních pacientů nebo na základě pozitivní 

kultivace MRSA do 48 hod. po přijetí do nemocnice 

• v lékařské anamnéze nejsou údaje o kolonizaci nebo infekci způsobenou 

meticilin-rezistentním kmenem S. aureus 
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• žádné údaje v posledních letech o hospitalizaci, přijetí do hospice 

nebo pečovatelského zařízení, o dialýze, chirurgickém výkonu 

• žádné permanentní katetry zavedené do těla pacienta nebo jiné lékařské 

přístroje, které prochází přes kůži do těla 

 

Tab. 1 Srovnání nozokomiálních a komunitních kmenů MRSA (Kluytmans a Struelens, 

2009; upraveno) 

Charakteristické znaky Nozokomiální MRSA Komunitní MRSA 

Charakteristika pacienta starší osoby se základním mladší, zdravé osoby 

 onemocněním  
Skupiny pacientů v riziku pacienti v nemocnici nebo sportovci, vojenští rekruti,  

 
jiném zdravotnickém zařízení vězni, homosexuálové,  

  
lidé v kontaktu s vepři  

  
nebo telaty 

Spektrum onemocnění bakteriémie, pneumonie,  infekce kůže a měkkých tkání 

 infekce chirurgických ran,  (abscesy, celulitida, impetigo,  

 infekce močových cest folikulitida), nekrotizující  

  pneumonie 

Antibiotická rezistence multirezistentní citlivé k většině non-beta- 

  
laktamovým antibiotikům 

Typy SCCmec I, II, III, VI nebo VIII IV, V nebo VII 

Přítomnost PVL ne, pouze vzácně ano, často 

  

 

     Přibližně od roku 2003 se však rozdíly mezi HA-MRSA a CA-MRSA kmeny stále 

více stírají. Původně nozokomiální kmeny se dostávají do komunity a naopak MRSA 

klony nesoucí SCCmec typu IV (především USA300, převládající PFGE typ CA-MRSA 

ve Spojených státech amerických) způsobují nozokomiální infekce u pacientů 

s chronickým onemocněním. Z tohoto důvodu se můžeme setkat se třetí kategorií 

MRSA infekcí - nozokomiální infekce s počátkem v komunitě (tzv. HACO-MRSA). Patří 

sem případy, které by vzhledem ke kontaktu se zdravotnickým prostředím byly 

klasifikovány jako HA-MRSA infekce, ale mají počátek v komunitě (David a Daum, 

2010). 
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3.3 Identifikace MRSA      

     Pro rutinní testování citlivosti Staphylococcus aureus by měly být použity standardní 

uznávané metody publikované Britskou společností pro antimikrobiální chemoterapii - 

BSAC nebo Institutem pro klinické a laboratorní standardy - CLSI (Brown a kol., 2005).  

     Hlavní komplikací detekce rezistence na meticilin nebo oxacilin pomocí 

fenotypových metod je heterorezistence, jev, kdy mohou koexistovat uvnitř kultury 

stafylokoků dvě subpopulace (citlivá a rezistentní). V tomto případě mohou všechny 

buňky nést genetickou informaci pro rezistenci, ale jen malý počet může exprimovat 

rezistenci in vitro a kmen se jeví jako citlivý k meticilinu nebo oxacilinu (Matouskova 

a Janout, 2008).  

     Pro detekci MRSA v rutinních klinických laboratořích jsou požadavky 

na jednoduché, rychlé, přesné a citlivé metody. Mezi tradiční metody patří oxacilinový 

diskový difuzní test a diluční metody s oxacilinem. CLSI také doporučuje diskové 

difuzní metody s cefoxitinem. K testování se používá Müeller-Hintonův agar (MH agar) 

nebo Columbia agar s přídavkem NaCl pro zlepšení detekce. CLSI doporučuje MH 

agar s přídavkem 2% NaCl pro diluční testy, zatímco BSAC Columbia nebo MH agar 

s 2% NaCl pro diluční nebo diskové difuzní testy. Pro screening kolonií izolovaných 

na rutinních médiích a pro potvrzení suspektní rezistence je doporučována kultivace 

na MH agaru obsahující 4% NaCl a 6 mg/l oxacilinu (Brown a kol., 2005). 

     Další možností pro rychlou identifikaci MRSA jsou latexové aglutinační testy. Zlatým 

standardem se stala v posledních letech PCR detekce genu mecA, ale vzhledem 

k ceně a časové náročnosti se v laboratořích běžně neprovádí (Datta a kol., 2011; 

Sakoulas a kol., 2001). 

3.3.1 Diskový difuzní test 

     I když jsou dnes k dispozici některé komerční systémy k detekci rezistence a stále 

více používané automatizované metody, diskové difuzní metody zůstávají v rutinních 

klinických laboratořích široce používanými metodami k testování citlivosti (Brown a kol., 

2005). 

     K testování se tradičně používaly disky s oxacilinem, avšak cefoxitinové disky jsou 

vhodnou alternativou. Cefoxitin více indukuje mecA regulační systém než peniciliny 

a podle studií jsou testy s cefoxitinem spolehlivější než ty s oxacilinem. Výsledky více 

korelují s přítomností genu mecA (Swenson a kol., 2005; Broekema a kol., 2009).  

     Papírové disky s fixní koncentrací antimikrobiální látky jsou umístěny na povrch 

agaru, který je naočkován suspenzí zkoumaných bakterií (Jorgensen a Ferraro, 2009). 

Doporučený breakpoint pro průměr inhibiční zóny při použití disku s 30 µg cefoxitinu je 
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≥ 22mm (CLSI, 2007). Po inkubaci většina meticilin-rezistentních kmenů nevykazuje 

žádnou inhibiční zónu. Falešně pozitivní výsledky mohou při použití oxacilinu 

poskytovat některé izoláty s hyperprodukcí penicilinázy. Ke konfirmaci výsledků může 

sloužit latexový aglutinační test nebo PCR (Brown a kol., 2005). 

 

 

Obr. 9 Ukázka diskového difuzního testu (foto autor) 

 

3.3.2 Dilu ční metody  

     Principem metody je hodnocení růstu bakterií v různých ředěních antimikrobiální 

látky obsažené v agaru nebo v bujónu. Nejnižší koncentrace antibiotika, které 

zabraňuje růstu, se označuje jako minimální inhibiční koncentrace - MIC (Jorgensen 

a Ferraro, 2009).  

     V případě diluce v agaru je vhodné použít MH nebo Columbia agar s 2% NaCl 

a inokulum 104 CFU/ml. Inkubace probíhá 24 hod. při 30°C (podle BSAC). CLSI 

doporučuje inkubaci při 33-35°C. Mikrodiluce v bujónu je varianta, která využívá MH 

bujón s 2% NaCl. Hustota inokula je doporučována 5x105 CFU/ml a inkubace probíhá 

24 hod. při 33-35°C. Kmen je citlivý, pokud je MIC oxacilinu ≤ 2 mg/l nebo MIC 

meticilinu ≤ 4 mg/l. Jestliže je naopak MIC oxacilinu > 2 mg/l nebo pro meticilin 

> 4 mg/l, jedná se o rezistentní kmen.  

     Stanovení MIC diluční metodou byla tradičně referenční metoda, ale pro meticilin je 

MIC ovlivněna testovacími podmínkami. Postupně je tato metoda nahrazována 

molekulárními metodami (Brown a kol., 2005). 

3.3.3 E-test 

     E-test (bioMérieux) je další kvantitativní metoda pro stanovení MIC. Principem je 

ustanovení koncentračního gradientu antibiotika na povrchu agaru. Jedná se o obdobu 

diskového difuzního testu, kdy je využíván MH agar naočkovaný bakteriální suspenzí 

a diagnostický proužek se stupnicí, ve kterém se postupně snižuje koncentrace 
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testované antimikrobiální látky. Hustota inokula odpovídá hodnotě 0,5-1,0 

podle McFarlandovy stupnice. Výsledky se odečítají po 24 hod. inkubace při 35°C. MIC 

je dána průsečíkem inhibiční zóny ve tvaru elipsy s diagnostickým proužkem (Brown 

a kol., 2005; Jorgensen a Ferraro, 2009). 

3.3.4 Latexový aglutina ční test 

     Tento sklíčkový aglutinační test je založen na detekci PBP2a (extrahované 

z buněčné suspenze) pomocí monoklonálních protilátek navázaných na povrchu 

latexových částic (Nakatomi a Sugiyama, 1998).  

     MRSA-Screen (DENKA SEIKEN) je rychlý, komerčně dostupný test s vysokou 

citlivostí a specifitou. Výhodou je také rychlé získání výsledků (za 20 min.) 

a jednoduché provedení (van Griethuysen a kol., 1999). Podle výsledků studie 

(Sakoulas a kol., 2001) je test srovnatelný s PCR detekcí mecA vzhledem 

ke zjištěné citlivosti (100%) a specifitě (99,1%). Spolehlivost testu se však snižuje 

při použití kolonií rostoucích na médiu s přídavkem NaCl (Brown a kol., 2005). 

     Test je vhodný především pro potvrzení rezistence nebo nejasných výsledků 

v rutinních klinických laboratořích. Ve výjimečných případech mohou izoláty s nízkou 

produkcí PBP2a poskytovat falešně negativní výsledky (Brown a kol., 2005). 

3.3.5 Molekulární metody 

     Genotypové metody založené na detekci mecA genu umožňují poměrně rychlou 

a jednoznačnou identifikaci meticilin-rezistentních kmenů S. aureus, které se vyznačují 

přítomností tohoto genu zodpovídající za jejich rezistenci. První hybridizační metody 

k detekci používaly radioaktivně značené DNA sondy nebo sondy značené 

digoxigeninem (Archer a Pennell, 1990). V současnosti jsou používány PCR metody 

jako standardní metody referenčními laboratořemi (Brown a kol., 2005). 

     Izoláty S. aureus s hraniční rezistencí mohou podle studií vykazovat diskrepance. 

V těchto případech, kdy není rezistence zprostředkovaná mecA genem, jsou výsledky 

molekulárních metod negativní. Stejný problém může představovat kmen vyskytující se 

pouze v určité lokalitě, který neobsahuje cílovou sekvenci. Naopak mohou být 

detekovány i citlivé kmeny s nefunkčním genem mecA nebo s genem, který není 

exprimován (Brown a kol., 2005). 

     Je vhodné provádět kontroly pro zabránění vydávání falešně negativních výsledků. 

K tomuto účelu se provádí amplifikace genů nuc, gyrA a coa, které jsou obecně 

přítomné u stafylokoků nebo popř. genu 16S rRNA specifického pro S. aureus (Brown 

a kol., 2005; Fluit a kol., 2001). 
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3.4 Screeningové metody 

     Screening MRSA (neboli aktivní surveillance) znamená systematické vyhledávání 

nosičů MRSA mezi jednotlivci bez známek klinické infekce v nemocnicích za použití 

spolehlivých mikrobiologických testů (Struelens a kol., 2009).  

     Pro cílené kontroly přijatých pacientů, personálu a prostředí byla potřeba vyvinout 

metody pro rychlou identifikaci MRSA kmenů. Klasické mikrobiologické metody, které 

umožňují identifikaci během 24-96 hod., nejsou pro tyto účely příliš vhodné. Opírají se 

především o selektivní kultivaci na pevných nebo v tekutých médiích. V současnosti 

existuje celá řada vyhledávacích metod, které jsou většinou založené na multiplex 

PCR. Jejich limitací je však nutnost použití čistých kolonií stafylokoků (Warren a kol., 

2004).  

     Pro zkrácení doby identifikace MRSA byla proto snaha připravit kity, které umožňují 

přímou analýzu z výtěrů. Tyto metody však kladou vysoké nároky na přístrojové 

vybavení. Pro klinické laboratoře bez příslušného vybavení je vhodné používat 

chromogenní selektivní média a následně aglutinační testy jako konfirmační testy 

pro potvrzení výsledků (Matouskova a Janout, 2008). 

3.4.1 Chromogenní média 

     K dispozici je několik komerčně dodávaných chromogenních médií umožňující 

rychlou detekci MRSA na základě štěpení bezbarvého chromogenního substrátu 

příslušným bakteriálním enzymem. Po rozštěpení se vzniklé nerozpustné barvivo 

hromadí uvnitř bakteriální buňky a barevné kolonie umožňují snadnou identifikaci 

organizmu. Dalšími důležitými faktory jsou podpora růstu příslušné bakterie a inhibice 

konkurenční bakteriální flóry (Malhotra-Kumar a kol., 2008).  

     K nejčastěji používaným patří ORSAB (oxacillin resistance screening agar base), 

MRSA Select a ChromID MRSA. ORSAB (Oxoid) je médium pro screening MRSA 

přímo z výtěrů. Jedná se o modifikaci manitolového slaného agaru s přídavkem 

oxacilinu, polymyxinu B a 5,5% NaCl k selekci MRSA a potlačení růstu ostatních 

organismů. Přítomnost MRSA se projeví tvorbou modrých kolonií při štěpení manitolu 

díky obsahu anilinové modři (Simor a kol., 2001; Becker a kol., 2002).  

     Podle některých studií jsou média s obsahem cefoxitinu, např. ChromID MRSA 

nebo MRSA Select, lepší pro detekci MRSA kmenů než ty s oxacilinem (Perry 

a Freydière, 2007). Principem přímé identifikace MRSA kmenů pomocí ChromID 

MRSA (bioMérieux) je štěpení přítomného chromogenu α-glukosidázou produkovanou 

S. aureus. Díky tomu vznikají zeleně zbarvené kolonie. Zároveň je potlačen růst MSSA 

cefoxitinem (Morris a kol., 2012). Chromogenní substrát a přesné složení selektivní 
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směsi MRSA Select (Bio-Rad) není výrobcem uvedeno. Na tomto médiu roste MRSA 

ve formě růžových kolonií (Nsira a kol., 2006). 

 

 

Obr. 10 Zelené kolonie MRSA na chromogenním agaru ChromID MRSA; bioMérieux 

          (foto MUDr. Pavla Paterová) 

      

     Mezi další média patří CHROMagar MRSA (CHROMagar Microbiology), 

Chromogenic MRSA/Denim Blue agar (Oxoid), MRSA Ident agar (Heipha GmbH) 

a Chromogen oxacilin S. aureus medium (Axon Labs AG) (Malhotra-Kumar a kol., 

2008). 

     Většina nových chromogenních médií vykazuje lepší citlivost a specifitu než běžná 

selektivní média. Další výhodou je rychlost. Doba potřebná pro detekci MRSA 

na většině médií je 20-48 hod (Struelens a kol., 2009). 

3.4.2 Molekulární metody 

     Hlavním problémem klasických PCR metod pro detekci MRSA založených 

na detekci genu mecA a genů specifických pro S. aureus (např. nuc a fem) je nízká 

citlivost u přímé analýzy klinického materiálu. Přítomné koaguláza-negativní 

stafylokoky, které obsahují gen strukturálně identický nebo velmi podobný s genem 

mecA u MRSA, mohou způsobovat falešně pozitivní výsledky. Tyto metody proto stále 

vyžadují počáteční kultivační a identifikační kroky, což prodlužuje celkovou dobu 

vyšetření. Cílem při vývoji nových metod bylo tedy zvýšit citlivost a zároveň co nejvíce 

zkrátit dobu analýzy (Warren a kol., 2004; Brown a kol., 2005).  

     Za účelem zrychlit diagnostiku byla použita real-time PCR. IDI-MRSA assay 

(Infectio Diagnostic) představuje komerčně dostupný a spolehlivý test pro přímou 

detekci MRSA z nosních výtěrů (Brown a kol., 2005). Je založen na amplifikaci DNA 

sekvence zahrnující pravostranné spojení SCCmec elementu s přilehlou oblastí orfX 

specifickou pro S. aureus během PCR pomocí specifických primerů. K detekci 

amplikonu se používají komplementární sondy typu molecular beacon (Warren a kol., 

2004; Cuny a Witte, 2005; Malhotra-Kumar a kol., 2008). Senzitivita i specifita testu 
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dosahují více než 90% ve srovnání s kultivačními metodami využívající selektivní 

média. Výsledky jsou dostupné do 1,5 hod (Warren a kol., 2004). Podobný přístup 

detekce jednoho amplikonu SCCmec-orfX najdeme také u GenoType MRSA Direct 

a GeneXpert MRSA assay (Malhotra-Kumar a kol., 2008). 

 

 

Obr. 11 SCCmec-orfX junction, běžně využívané cílové místo pro PCR amplifikaci v rámci 

screeningu MRSA (bioMérieux, 2009; upraveno) 

 

3.5 Genotypiza ční metody 

     Genotypizační metody slouží ke zkoumání genetického pozadí MRSA. Cílem je 

získat znalosti především o mezinárodním šíření epidemických klonů a molekulárním 

vývoji, které mohou být aplikovány při vývoji kontrolních strategií k omezení jejich šíření 

(Deurenberg a Stobberingh, 2008; Robinson a Enright, 2004). Nejvíce používanými 

metodami jsou pulzní gelová elektroforéza (PFGE), sekvenční analýza skupiny lokusů 

(MLST), spa typizace a SCCmec typizace (Pantosti a Venditti, 2009). 

     PFGE se považuje za zlatý standard při epidemiologickém šetření MRSA 

v nemocnicích. Principem je rozštěpení chromozomální DNA za použití restrikčního 

enzymu SmaI a elektroforetická separace výsledných DNA fragmentů (Deurenberg 

a Stobberingh, 2008). 

     V současnosti jsou však preferovány metody založené na sekvenování, protože 

oproti PFGE poskytují výsledky lépe srovnatelné mezi laboratořemi a umožňují 

vytváření jednotných databází (Faria a kol., 2008). MLST je metoda, při které jsou 

sekvenovány DNA fragmenty ze sedmi tzv. housekeeping genů. Na základě znalosti 

jednotlivých alel v každém lokusu je sestaven tzv. alelický profil, který odpovídá 

určitému sekvenčnímu typu - ST (Robinson a Enright, 2004). Podstatou spa typizace je 

analýza krátkých repetitivních sekvencí v polymorfní X oblasti genu kódující protein A 

(Frénay a kol., 1996). SCCmec typizace je založena na analýze různorodé struktury 

těchto mobilních genetických elementů pomocí PCR (Zhang a kol., 2005). 
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3.5 Antimikrobiální lé čba infekcí MRSA 

     Lékem volby pro léčbu nozokomiálních invazivních infekcí způsobených meticilin-

rezistentními kmeny S. aureus je vankomycin. V některých zemích je více používán 

teikoplanin, alternativní prostředek ze stejné antibiotické třídy. Uvedené antimikrobiální 

látky mají však nižší účinnost pro léčbu hluboce uložených infekcí. Důvodem je 

omezená penetrace do některých tkání (zejména plíce, kosti a likvor), ale také 

postupné snižování citlivosti MRSA na tyto látky (Kluytmans a Struelens, 2009; Garau 

a kol., 2009; Liu a kol., 2011). Quinupristin/dalfopristin, tetracykliny, trimethoprim-

sulfamethoxazol a klindamycin jsou starší antimikrobiální látky, které vykazují in vitro 

aktivitu proti S. aureus a MRSA (Boucher a kol., 2010). 

     Daptomycin, linezolid a tigecyklin, léky nových antibiotických tříd, představují 

alternativní možnosti parenterální léčby invazivních MRSA infekcí. Podle výsledků 

klinických kontrolovaných studií jsou tyto prostředky rovnocenné vankomycinu 

pro léčbu infekcí kůže a měkkých tkání způsobených MRSA (Kluytmans a Struelens, 

2009). Daptomycin je rovněž vhodná alternativa pro terapii MRSA bakteriémie 

a linezolid je navíc účinný pro léčbu stafylokokové pneumonie (Kluytmans a Struelens, 

2009; Deresinski, 2005). U nekrotizující stafylokokové pneumonie (způsobené 

stafylokoky produkující PVL) se doporučuje léčba vysokými dávkami klindamycinu 

a linezolidu, které potlačují produkci leukocidinu (Kluytmans a Struelens, 2009). 

     Mezi další nové antimikrobiální látky patří ceftobiprol (širokospektrý cefalosporin), 

iclaprim (analog trimethoprimu), telavancin a lipoglykopeptidy oritavancin a dalbavancin 

(Kluytmans a Struelens, 2009). 

     V oblastech s vysokou prevalencí MRSA infekcí kůže a měkkých tkání v komunitě 

se doporučuje změnit empirická léčba β-laktamy na léčbu účinnými prostředky 

proti MRSA (Kluytmans a Struelens, 2009). Pro tyto účely slouží klindamycin, 

trimethoprim-sulfamethoxazol, tetracykliny (doxycyklin nebo minocyklin) a  linezolid.  

     Pro kožní abscesy nicméně zůstává hlavní léčbou incize a drenáž. Tyto zákroky 

mohou být zcela postačující u dříve zdravých pacientů s kožními abscesy (Gorwitz 

a kol., 2006; Liu a kol., 2011). Jsou však definovány podmínky, při kterých je 

doporučováno nasazení antimikrobiální terapie po incizi a drenáži abscesů 

způsobených CA-MRSA (Liu a kol., 2011): 

• závažná, rozsáhlá onemocnění nebo rychlý průběh v přítomnosti přidružené 

celulitidy 

• absces v oblasti, kde je obtížná kompletní drenáž (např. tvář, ruka, genitálie) 

• známky a příznaky systémového onemocnění 
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• přidružená onemocnění nebo imunosuprese (nádorové onemocnění, diabetes 

mellitus, HIV/AIDS) 

• přidružená septická flebitida 

• extrémní věk 

• chybějící reakce po provedených zákrocích 

 

     Také v oblastech s nízkou prevalence v komunitě by se měla zvažovat potenciální 

etiologie MRSA při diferenciální diagnostice infekcí kůže a měkkých tkání. V těchto 

případech by se měly odebrat vzorky z purulentních lézí pro kultivaci a testování 

citlivosti, zvláště v přítomnosti rizikových faktorů pro MRSA, u závažných 

nebo opakujících se infekcí (Kluytmans a Struelens, 2009). 

3.5.1 Vankomycin 

     Vankomycin, antibiotikum ze skupiny glykopeptidů, je hojně využíván k léčbě infekcí 

způsobených MRSA. Selhání terapie vankomycinem může být klinickou známkou 

rezistence k vankomycinu. Maximální bakteriální účinky jsou dosaženy 

při koncentracích převyšující 4-5x MIC (Rayner a Munckhof, 2005; Garau a kol., 2009). 

     Látka vykazuje trvalé účinky, které minimalizují riziko opětovného bakteriálního 

růstu v době, kdy koncentrace antibiotika klesne pod hodnotu MIC. Vankomycin má 

u pacientů s normální funkcí ledvin dlouhý poločas rozpadu (přibližně 6 hod.) 

Při renální dysfunkci se značně prodlužuje (7,5 dnů), proto je v těchto případech nutná 

úprava dávkování (Rayner a Munckhof, 2005). 

     Kvůli vysoké molekulární hmotnosti není vankomycin absorbován perorálně a musí 

být tudíž aplikován intravenózně (Rayner a Munckhof, 2005). Krevní hladiny 

vankomycinu jsou špatně předvídatelné, a proto je nezbytné u závažných infekcí 

monitorovat léčbu (Gemmell a kol., 2006). 

     Vankomycin je doporučován jako empirická léčba ve zdravotnických zařízeních se 

zvýšeným výskytem meticilin-rezistentních stafylokoků nebo pokud jsou přítomny 

rizikové faktory pro MRSA infekce (Garau a kol., 2009). 

3.5.2 Teikoplanin 

     Teikoplanin je další glykopeptidové antibiotikum, který inhibuje růst bakterií tím, že 

působí proti syntéze buněčné stěny. Je účinný proti grampozitivním aerobním 

i anaerobním kokům včetně MRSA (Rayner a Munckhof, 2005). Snížená citlivost 

k teikoplaninu se většinou vyskytuje u VRSA a VISA kmenů (Tenover a kol. 1998). 

Protože se 90% látky váže na albumin, má dlouhý poločas rozpadu (155-168 hod.).  
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     Teikoplanin může být podáván intramuskulárně nebo intravenózně. Vzhledem 

k tomu, že jeho farmakokinetika je variabilní a je ovlivněna řadou faktorů, je vhodné 

terapeutické monitorování, aby byla zajištěna účinná léčba (Rayner a Munckhof, 2005). 

3.5.3 Quinupristin/dalfopristin (Synercid) 

     Tato kombinace semisyntetických derivátů pristinamycinu ze stejné antibiotické třídy 

- streptograminy má synergický účinek proti grampozitivním bakteriím včetně MRSA. 

Mechanizmem účinku je inhibice bakteriální proteosyntézy v různých oblastech 

ribozomální podjednotky 50S (Bouza, 2009). Bylo prokázáno, že Synercid je 

rovnocenný jiným prostředkům pro léčbu infekcí kůže a měkkých tkání (Garau a kol., 

2009). 

     Přípravek má však několik nežádoucích účinků omezující jeho použití, mezi které 

patří zejména artralgie, myalgie a bolest nebo zánět v místě infuze (Liu a kol., 2011). 

Dále inhibuje cytochrom P450 a z toho důvodu způsobuje inhibici látek, které jsou 

metabolizovány prostřednictvím této cesty. Tím, že zasahuje do metabolizmu 

některých léků, může být prodloužen QTc interval. Může se také vyskytnout 

hyperbilirubinémie a hepatotoxické účinky (Garau a kol., 2009). 

3.5.4 Tetracykliny 

     Antibakteriální aktivita tetracyklinů spočívá v inhibici proteosyntézy bakterií tím, 

že brání navázání aminoacyl-tRNA na bakteriální ribozom (Chopra a Roberts, 2001). 

Doxycyklin je americkou organizací FDA (Food and drug administration) schválený 

pro léčbu infekcí způsobené S. aureus (Liu a kol., 2011). Dlouhodobě působící 

doxycyklin a minocyklin se zdají být účinné při léčbě MRSA infekcí kůže a měkkých 

tkání (Ruhe a kol., 2005; DeLeo a kol., 2010).  

     V případě rezistence na tetracyklin a doxycyklin u CA-MRSA izolátů, 

zprostředkovaná genem tet (K), může být potenciálně vhodnou alternativou pro léčbu 

minocyklin (Minuth a kol., 1974; Liu a kol., 2011).  

     Použití tetracyklinů je omezené. Není vhodné u dětí do osmi let a to z toho důvodu, 

že způsobují barevné změny zubní skloviny a poruchu růstu kostí. Kontraindikovány 

jsou také u těhotných žen (Liu a kol., 2011; DeLeo a kol., 2010). 

3.5.5 Trimethoprim-sulfamethoxazol (kotrimoxazol) 

     Mechanizmem účinku této kombinace antimikrobiálních látek je inhibice syntézy 

kyseliny listové (Rayner a Munckhof, 2005). Ačkoliv kotrimoxazol není FDA 

doporučován pro léčbu jakékoliv stafylokokové infekce, existují zprávy o jeho 
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úspěšném použití u infekcí způsobené S. aureus včetně MRSA (Gorwitz a kol., 2006). 

95-100% komunitních kmenů MRSA vykazuje citlivost in vitro (Liu a kol., 2011). 

     Trimethoprim-sulfamethoxazol je alternativní přípravek pro léčbu závažných MRSA 

infekcí v případě, kdy nelze použít účinnější léky, kterými jsou glykopeptidy 

nebo linezolid. Je vhodnější pro terapii infekcí s nízkou bakteriální zátěží, 

např. chronickou osteomyelitidu (Garau a kol., 2009). Může být také vhodný pro terapii 

suspektní CA-MRSA infekce, údaje o účinnosti jsou však omezené (DeLeo a kol., 

2010). 

3.5.6 Klindamycin  

     Klindamycin, antibiotikum ze skupiny linkosamidů s bakteriostatickými účinky, 

znemožňuje syntézu proteinů vazbou na 50S ribozomální podjednotku (Rayner 

a Munckhof, 2005). FDA schválilo klindamycin pro léčbu závažných infekcí 

způsobených S. aureus (Gorwitz a kol., 2006). Tato látka má in vitro aktivitu proti 80% 

nebo více CA-MRSA kmenů (DeLeo a kol., 2010).  

     Je široce používaný zejména pro léčbu infekcí kůže a měkkých tkání, dobrých 

výsledků bylo však dosaženo také při léčbě invazivních infekcí způsobených 

komunitními kmeny MRSA u dětí (Liu a kol., 2011). 

3.5.7 Rifampicin 

     Jedná se o makrocyklické antibiotikum, které inhibuje RNA polymerázu vazbou 

na β-podjednotku enzymu. Hlavní indikací v rámci stafylokokových infekcí je perorální 

kombinovaná terapie infekcí způsobené multirezistentními kmeny MRSA. Pro léčbu 

infekcí, kde etiologickým agens jsou kmeny MSSA nebo kmeny MRSA, které nejsou 

multirezistentní, existují méně toxické a snadněji dostupné léčebné možnosti (Rayner 

a Munckhof, 2005). 

     Rifampicin musí být vždy podáván v kombinaci s jinou antimikrobiální látkou 

(např. s kyselinou fusidovou nebo linezolidem), protože v opačném případě vzniká 

rychle rezistence prostřednictvím mutace v cílovém místě β-podjednotky RNA 

polymerázy. Aplikace je možná dvěma způsoby - intravenózně nebo perorálně. 

Výhodou je dobrá prostupnost do tkání, tělních tekutin i abscesů (Rayner a Munckhof, 

2005). 

3.5.8 Linezolid 

     Toto syntetické oxazilidinové antibiotikum způsobuje inhibici proteosyntézy 

na ribozomální úrovni. Linezolid byl schválen FDA pro léčbu nekomplikovaných 

i komplikovaných infekcí kůže a měkkých tkání (tj. infekce postihující hlubší tkáně, 
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vyžadující chirurgický zákrok nebo s přidruženým onemocněním), dále pro léčbu 

komunitní a nozokomiální pneumonie.  

     Z důvodu závažných nežádoucích účinků, které se mohou objevit, je důležité 

monitorovat průběh terapie. Jedná se především o myelosupresi, neuropatii 

nebo laktátovou acidózu (Aksoy a Unal, 2008; Boucher a kol., 2010). 

3.5.9 Daptomycin 

     Daptomycin je cyklický lipopeptid, který je schválený FDA pro léčbu komplikovaných 

infekcí kůže a měkkých tkání, bakteriémie a pravostranné infekční endokarditidy 

způsobené grampozitivními bakteriemi včetně MRSA. Neměl by se používat u pacientů 

s pneumonií, protože dochází k jeho inaktivaci plicním surfaktantem a léčba je 

v takovém případě neúčinná (Tompkins a Harnicar, 2008; Liu a kol., 2011). 

     Mechanizmem účinku je rychlá depolarizace bakteriální cytoplazmatické membrány. 

Konečným důsledkem je celková inhibice syntézy DNA, RNA i proteinů (Tompkins 

a Harnicar, 2008). 

      Daptomycin se aplikuje intravenózně a kvůli dlouhému poločasu (8 hod.) je nutná 

úprava dávkování u pacientů s renálním selháním (Bouza, 2009). 

3.5.10 Tigecyklin 

     Tigecyklin představuje zástupce glycylcyklinů, nové antibiotické třídy, 

s širokospektrými in vitro účinky proti gramnegativním a grampozitivním bakteriím 

včetně MRSA a multirezistentních gramnegativních patogenů (Aksoy a Unal, 2008). 

     Ačkoliv jsou glycylcykliny deriváty tetracyklinů, mají oproti nim několik výhod. Jsou 

odolné vůči hlavním mechanizmům tetracyklinové rezistence a nemají tak závažné 

nežádoucí účinky (Garau a kol., 2009). Podobně jako tetracykliny blokují syntézu 

proteinů (Aksoy a Unal, 2008).  

     Tigecyklin se jeví jako vhodná alternativní možnost pro empirickou léčbu 

komplikovaných infekcí kůže a kožních struktur a komplikovaných nitrobřišních infekcí 

(Garau a kol., 2009).  

3.5.11 Telavancin  

     Telavancin, polosyntetický derivát vankomycinu, byl speciálně vyvinut pro léčbu 

infekcí způsobených rezistentními grampozitivními bakteriemi (Saravolatz a kol., 2009). 

Telavancin vykazuje lepší in vitro aktivitu než vankomycin (Higgins a kol., 2005). 

Působí baktericidně proti kmenům MRSA, VISA a VRSA (Liu a kol., 2011). 

     Disponuje dvěma mechanizmy účinku, které spočívají v inhibici biosyntézy 

peptidoglykanu a depolarizaci buněčné membrány. Díky tomuto multifunkčnímu 
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mechanizmu má antibiotikum výhodnější antibakteriální vlastnosti (Higgins a kol., 

2005). 

     Telavancin je schválený FDA pro léčbu komplikovaných infekcí kůže a měkkých 

tkání. Byl ovšem s úspěchem použit také při léčbě grampozivní pneumonie. Léčba je 

spojena s vyšším výskytem renálních nežádoucích účinků, změnami chuti, nevolností 

a zvracením (Saravolatz a kol., 2009). 

 

Tab. 2 Přehled používaných antibiotik k léčbě infekcí MRSA a jejich základní vlastnosti 

(Gemmell a kol., 2006; upraveno) 

Antibiotikum Monoterapie Hlavní indikace Nežádoucí účinky 

Aminoglykosidy       ne profylaxe ototoxicita, nefrotoxicita 

Chloramfenikol      ano infekce CNS vzácně aplazie kostní dřeně 

Klindamycin      ano infekce kůže a měkkých tkání, kolitida-Clostridium difficile, 

infekce kostí a kloubů průjem 

Kotrimoxazol       ano infekce kůže a měkkých tkání, hypoplazie kostní dřeně, 

v kombinaci eradikační terapie alergie na sulfonamidy 

Kyselina     nikdy infekce kůže a měkkých tkání, žloutenka při parenterální  

  fusidová eliminace nosičství terapii  

Linezolid      ano pneumonie, bakteriémie, suprese kostní dřeně  

závažné infekce měkkých tkání, (5-10%), periferní 

VISA a VRSA infekce neuropatie 

Mupirocin      ano eradikační terapie nevýznamné 

Quinupristin/      ano rezervní lék, flu-like syndrom s bolestmi 

  dalfopristin VISA a VRSA infekce kloubů, trombocytopenie,   

lékové interakce 

Rifampicin     nikdy infekce kostí a kloubů,  v kombinaci s kys. fusidovou 
infekce kůže a měkkých tkání, je možná žloutenka,  

eradikační terapie lékové interakce, 
indukce jaterních enzymů 

Teikoplanin      ano závažné infekce měkkých tkání, 
bakteriémie 

Tetracykliny      ano infekce kůže a měkkých tkání, vyvarovat se při renálním 

infekce močového traktu, poškození nebo použít 

eradikace nosičství doxycyklin 

Trimethoprim       ne infekce močového traktu 

Vankomycin      ano bakteriémie, závažné infekce renální toxicita  
měkkých tkání, infekce kostí při současném 

použití aminoglykosidů 
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3.6 Epidemiologie 

3.6.1 Proces ší ření infekce 

     Zdrojem infekce může být zdravý nosič MRSA bez klinických známek infekce 

nebo infikovaný pacient. Nejčastějšími anatomickými lokalitami pro kolonizaci této 

bakterie je nosní sliznice a kůže (perineum, axily, třísla, hýždě), méně často hltan 

(Bergerová a kol., 2006). Nosičství může trvat různou dobu - týdny, měsíce i roky. 

Přechodné nosičství u zdravých osob (např. u zdravotnických pracovníků) nemusí být 

příčinou šíření, zatímco chronický nosič představuje nebezpečný zdroj. 

Kromě uvedeného se může u něj vyskytnout kolonizace chronických ran a defektů 

(např. dekubity) nebo chronických kožních lézí (Bergerová a kol., 2006).  

     Zdrojem infekce může být i sám pacient, hovoří se o tzv. endogenní infekci 

způsobené vlastním kolonizujícím kmenem (Šenkýřová, 2006). Hospodářská zvířata 

(vepři a telata) jsou zdrojem nového typu komunitních kmenů MRSA označované 

jako LA-MRSA (livestock-associated MRSA). 30% osob v kontaktu s těmito zvířaty, byli 

nosiči (Kluytmans a Struelens, 2009; Stefani a kol., 2012). 

     Přenos infekce může být přímý, uskutečňován přímým kontaktem (prostřednictvím 

rukou zdravotníků z pacienta na pacienta; nejčastější způsob přenosu) 

nebo kapénkami (tzv. kapénkový přenos). Další možností je přenos nepřímý, kdy se 

infekce přenáší kontaminovanými předměty (především vyšetřovacími pomůckami, 

např. stetoskopy, bronchoskopy, manžetami tonometrů) nebo také vzduchem (Mulligan 

a kol., 1993; Šenkýřová, 2006; Bergerová a kol., 2006). Vzdušný přenos se může 

uplatňovat zejména u pacientů po tracheostomii (Mulligan a kol., 1993).  

     O rizikových faktorech pro vznik infekce nebo kolonizace bylo pojednáváno 

v předchozích kapitolách (viz. 2.2 Onemocnění vyvolané Staphylococcus aureus, 
3.1 Nozokomiální kmeny MRSA).      

3.6.2 Výskyt MRSA 

     Výskyt MRSA ve zdravotnickém zařízení může mít sporadický, epidemický 

nebo endemický charakter. Při sporadickém výskytu je meticilin-rezistentní S. aureus 

zavlečen do nemocnice z jiného zdravotnického zařízení nebo z komunity. Jedná se 

o ojedinělé případy, které spolu nesouvisí. Epidemický výskyt (tzv. outbreak) je 

definován jako významně vyšší výskyt MRSA, než je obvyklé v daném nemocničním 

zařízení nebo na některém jeho oddělení. Mezi jednotlivými případy je přitom vzájemná 

souvislost (v nemocnici bez předchozího výskytu MRSA to mohou být již tři případy se 

vzájemnou souvislostí). Trvalý výskyt MRSA v nemocnici nebo v některé její části se 

označuje jako výskyt endemický (Bergerová a kol., 2006). MRSA kmeny mají 
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endemický výskyt v mnoha amerických a evropských nemocnicích a tvoří 29-35% 

ze všech klinických izolátů (Haddadin a kol., 2002). 

     Podle míry rizika výskytu MRSA se lékařské obory rozdělují do čtyř skupin (viz. tab. 

3). Rozdělení je pouze orientační a může se lišit v jednotlivých zařízeních (Bergerová 

a kol., 2006). 

 
Tab. 3 Rozdělení lékařských oborů (oddělení) podle míry rizika výskytu MRSA (podle údajů 

Bergerové a kol., 2006) 

Riziková skupina Charakteristika Lékařský obor/oddělení 

1 vysoké riziko neurochirurgie, kardiovaskulární chirurgie, traumatologie, 

popáleninová a transplantační oddělení, ortopedie, 

specializovaná centra se širokou spádovou oblastí 

2 střední riziko všeobecná chirurgie, dermatologie, otorhinolaryngologie, 

neonatologie, gynekologie a porodnictví, urologie 

3 nízké riziko standardní lůžková péče interních oborů, neurologie, 

pediatrie 

4 specifické riziko* léčebny pro dlouhodobě nemocné a následná péče, 

psychiatrie 
      

* Na oddělení se specifickým rizikem mohou být překládáni ze zařízení poskytující akutní péči 

chronicky kolonizovaní pacienti, kteří mohou být zdrojem multirezistentních kmenů. 

U většiny těchto pacientů je však minimální riziko vzniku závažných, klinicky manifestních 

infekcí způsobených MRSA.  

 

3.6.3 Historie z ší ření MRSA klon ů 

     Od výskytu prvních meticilin-rezistentních izolátů na počátku 60. let ve Velké Británii 

došlo během čtyř desetiletí k rozšíření několika specifických MRSA klonů do všech 

částí světa (Crisóstomo a kol., 2001). Řada studií se zabývá jejich původem 

a evolučními změnami během této doby. 

      Crisóstomo a kol. zjistil pomocí metody sekvenční analýzy skupiny lokusů, že 

historicky první (tzv. archaické) HA-MRSA izoláty z Velké Británie a Dánska mají 

totožný nebo velmi podobný genetický profil s meticilin-citlivými izoláty vyskytující se 

v 50. letech v Dánsku (Crisóstomo a kol., 2001). Tento archaický klon MRSA vznikl 

pravděpodobně z meticilin-citlivého kmene ST250-MSSA získáním SCCmec typu I 

a byl označen jako ST250-MRSA-I (Gordon a Lowy, 2008). Archaický klon od svého 

vzniku způsoboval epidemie v nemocnicích po celé Evropě až do počátku 70. let, kdy 
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vymizel a byl postupně nahrazen během 70. a 80. let dalšími úspěšnými klony (David 

a Daum, 2010). 

     Nejdříve se předpokládalo, že všechny známé klony vznikly z jednoho původního 

genotypu (Robinson a Enright, 2004), ale podle současných poznatků vznik 

epidemických MRSA klonů souvisí s opakovaným horizontálním přenosem genů 

do přenosu schopného MSSA klonu (Lowy, 2003). Bylo zjištěno, že gen pro rezistenci 

mecA byl převeden nejméně pětkrát (Robinson a Enright, 2004). O jeho původu se 

vedly různé spekulace, mohl být získán od některého druhu z koaguláza-negativních 

stafylokoků (Archer a kol., 1994). Nyní je známo celkem pět skupin, tzv. klonálních 

komplexů (CC), které zahrnují mezinárodně rozšířené HA-MRSA klony (Feil a Enright, 

2004).  

 

Tab. 4 Přehled mezinárodních HA-MRSA klonů (Stefani a kol., 2012; upraveno) 

CC Označení klonu* Název klonu Výskyt 

CC5 ST5-HA-MRSA-II New York/japonský (USA100) USA, Japonsko, Kanada, 

Jižní Korea, Austrálie, 

Evropa 

ST5-HA-MRSA-IV Pediatrický klon (USA800) USA, Jižní Amerika, Evropa 

ST5-HA-MRSA-I UK-EMRSA-3 Evropa, Jižní Amerika 

ST228-HA-MRSA-I Italský/Southern Germany klon Evropa 

ST5-MRSA-I/IV Afrika 

CC8 ST8-HA-MRSA-IV UK-EMRSA-2/6 (USA500) Evropa, Austrálie, Kanada, 

USA 

ST247-HA-MRSA-I Iberský klon / UK-EMRSA-5, Evropa, USA 

římský klon 

ST239-HA-MRSA-III Brazilský klon, maďarský klon Asie, Austrálie, Jižní Afrika, 

Jižní Amerika, Evropa 

CC22 ST22-HA-MRSA-IV UK-EMRSA-15 Evropa, Austrálie, Kanada 

ST22 Indonézie 

CC30 ST36-HA-MRSA-IV UK-EMRSA-16 (USA200) USA, UK, Austrálie, Kanada 

ST36-MRSA-II Jižní Afrika 

CC45 ST45-HA-MRSA-IV Berlínský klon (USA600) Evropa, USA 
        

* nomenklatura vychází ze sekvenčního typu určeného pomocí MLST, typu klonu a typu  

SCCmec  

 

     Mezi nejvýznamnější pandemické klony patří klon iberský, brazilský, maďarský, 

New York / japonský a pediatrický. Iberský klon vznikl z původního archaického klonu 

(Robinson a Enright, 2004). Byl poprvé zaznamenán ve Španělsku v roce 1989 

a od té doby se objevil v mnoha zemích - Portugalsku, Itálii, Velké Británii, Německu, 
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Švýcarsku, Belgii, Francii, Polsku, České republice a USA. Brazilský klon se vyskytl 

poprvé v Brazílii v roce 1992, dále pak v Portugalsku, Uruguayi, Argentině, Chile 

i v České republice. Dominantním klonem v New Jersey, Pensylvánii, Connecticutu 

a v Tokiu byl klon označen jako New York / japonský. Maďarský klon, jak už z názvu 

vyplývá, byl nejvíce rozšířený právě v této zemi a byl nalezen také v Taiwanu. 

Pediatrický klon byl poprvé hlášen roku 1992 v dětské nemocnici v Portugalsku. Dále 

byl zaznamenán v USA, Polsku, Kolumbii a Argentině (Oliveira a kol., 2001). 

     V Evropě byl zaznamenán vzestupný trend ve výskytu MRSA až do roku 2008, kdy 

bylo poprvé hlášeno více zemí se snižujícím se výskytem MRSA. Mezi jednotlivými 

zeměmi se však vyskytovaly značné rozdíly. Z celkového počtu invazivních izolátů 

S. aureus se podíl MRSA pohyboval v rozmezí od méně než 1% v severských zemích 

do 50% a více v zemích jižní Evropy (ECDC, 2008). 

     Podle dat National nosocomial infections surveillance system (NNIS) byl v roce 

2003 v USA zjištěn vzestup výskytu MRSA na jednotkách intenzivní péče o 11% 

v porovnání s předchozími pěti lety. V uvedeném roce bylo 59,9% nozokomiálních 

infekcí S. aureus způsobené meticilin-rezistentními kmeny (Cardo a kol., 2004). 

     Invazi MRSA do komunity představují 90. léta. Jak již bylo zmíněno, první případy 

CA-MRSA infekce se objevily v Austrálii, avšak první dobře zdokumentované případy 

se vyskytly u dětí v USA v letech 1997-1999. Jednalo se o klon USA400 (ST1), který 

byl nejrozšířenější do roku 2001. V této době byl identifikován nový epidemický klon 

USA300 (ST8) způsobující většinu komunitních infekcí ve Spojených státech 

amerických (Chambers a DeLeo, 2009). Pomocí studie zahrnující jedenáct 

zdravotnických zařízení v USA bylo zjištěno, že celková prevalence CA-MRSA byla 

59% a USA300 klon byl zastoupen z 97% (Moran a kol., 2006).  

     Od roku 2002 byl zaznamenán zvyšující se výskyt infekcí způsobených specifickými 

klony CA-MRSA po celém světě (Witte a kol., 2008). V porovnání s USA byl však 

výskyt těchto infekcí v západní Evropě nižší a nejvíce zastoupené byly kmeny ST80-

MRSA-IV. Otázkou zůstává, proč se tyto kmeny nerozšířily ve větší míře do Severní 

Ameriky a naopak kmeny USA300 do západní Evropy (David a Daum, 2010). 

V asijských zemích byly podle studie v rozmezí let 2004-2006 nejvíce zastoupené 

klony ST59-MRSA-IV, ST30-MRSA-IV a ST72-MRSA-IV (Song a kol., 2011).   

     Existují tři možné způsoby vývoje CA-MRSA kmenů. Mohly vzniknout na základě 

získání SCCmec elementu dříve velmi rozšířenými MSSA kmeny, které obsahovaly 

geny lukS-PV a lukF-PV kódující Panton-Valentinův leukocidin. Další možností je 

odvození od nozokomiálních kmenů MRSA zařazením zmiňovaných genů pro PVL 

a rozšíření do komunity. A třetím způsobem je začlenění SCCmec a bakteriofága φSa2 

(nesoucí geny lukS-PV a lukF-PV ) do genomu MSSA kmenu (Witte a kol., 2008). 
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Obr. 12 Šíření komunitních MRSA kmenů mezi jednotlivými kontinenty (DeLeo a kol., 2010) 

Šipkami jsou naznačeny možné cesty šíření a barevné oblasti značí místa výskytu infekcí 

způsobených hlavními kmeny - ST1 (zelená), ST8 (červená), ST30 (modrá), ST80 (šedá, 

šrafovaně). Znaménko + znamená PVL-pozitivní kmen, - PVL-negativní kmen a ± PVL-

pozitivní a negativní kmen. 

 

     Novou hrozbou je pronikání typických CA-MRSA klonů do zdravotnického prostředí 

a nahrazování nozokomiálních kmenů MRSA (Otter a French, 2011; Mollaghan, 2011). 

Od roku 2003 byly hlášeny nozokomiální epidemie způsobené CA-MRSA kmeny 

ze Severní Ameriky, Německa, Izraele, Švýcarska, Řecka a Velké Británie (Otter 

a French, 2011). Dále je to výskyt nových komunitních kmenů (LA-MRSA) 

u hospodářských zvířat, které patří k jednomu klonálnímu komplexu (sekvenční typ 

398). Poprvé byl tento klon izolován u lidí v roce 2003. Výskyt byl zaznamenán 

především v Evropě (podíl LA-MRSA z celkového počtu humánních MRSA izolátů 

v rozmezí 0-25%), ale také v USA a Asii. Rizikovým faktorem pro kolonizaci je častý 

kontakt s hospodářskými zvířaty. Invazivní infekce jsou naštěstí vzácné, ačkoliv bylo již 

popsáno několik případů (Stefani a kol., 2012). 

3.6.4 Současná epidemiologická situace 

     Podle současných zpráv americké organizace CDC (Centrum pro kontrolu 

a prevenci infekčních onemocnění) jsou důkazy o tom, že výskyt invazivních infekcí 

způsobených MRSA ve zdravotnických zařízeních v USA klesá. V období let 2005-

2008 byl zaznamenán pokles těchto infekcí o 28%. Kromě toho bylo zjištěno, že 

frekvence výskytu MRSA infekcí krevního řečiště u hospitalizovaných pacientů poklesla 

o téměř 50% během let 1997-2007. U komunitních infekcí je situace trochu odlišná. 

Během minulého desetiletí se jejich výskyt prudce navýšil a není dostatek důkazů 

o sestupném trendu jako u nozokomiálních infekcí (web CDC). 
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     T.E.S.T. (Tigecycline evaluation and surveillance trial) je dlouhodobá surveillance 

studie zaměřená na monitorování účinnosti tigecyklinu a dalších antimikrobiálních látek 

proti klinicky významným patogenům. Zabývá se změnami distribuce a prevalence 

těchto patogenů včetně MRSA. Podle studie ze 13 zemí Latinské Ameriky (Argentina, 

Brazílie, Chile, Kolumbie, Salvador, Guatemala, Honduras, Jamajka, Mexiko, 

Nikaragua, Panama, Portoriko a Venezuela) v období mezi roky 2004-2010 byl podíl 

MRSA ze všech izolátů S. aureus 46,9%. Prevalence 50% a více byla zjištěna u pěti 

zemí (Brazílie, Chile, Salvador, Guatemala a Portoriko). Vzhledem k významnému 

navýšení prevalence MRSA v Latinské Americe od roku 1997 z 33,8% na 40,2% v roce 

2006 výsledky této studie ukazují relativně stabilní výskyt MRSA ve studovaném 

období (Garza-González a Dowzicky, 2013).  

     Sledování změn antimikrobiální rezistence v Austrálii zajišťuje pracovní skupina 

AGAR (Australian group for antimicrobial resistance). Na základě posledních 

dostupných dat z roku 2011 celková prevalence MRSA u hospitalizovaných pacientů 

byla 30,3%. Tento údaj se výrazně neliší od výsledků z let 2005, 2007 nebo 2009 

(31,9%, 32,9% a 33,6%). Regionální prevalence se pohybovala v rozmezí od 19,9% 

v Západní Austrálii do 36,8% v Novém Jižním Walesu a Teritoriu hlavního města 

Austrálie (Nimmo a kol., 2012). 

     Aktuální trendy ve výskytu meticilin-rezistentních kmenů S. aureus a dalších 

invazivních izolátů rezistentních bakterií v Evropě sleduje dlouhodobý projekt EARS-

Net (European antimicrobial resistance surveillance network). EARS-Net je 

celoevropská síť sjednocující národní systémy surveillance, jejíž koordinaci zajišťuje 

ECDC - Evropské centrum pro prevenci a kontrolu infekčních onemocnění (web 

ECDC). Česká republika se připojila v roce 2000 (Urbášková, 2008) a celkově je 

zapojeno více než 1400 nemocnic z 29 zemí Evropy (web ECDC). 

     Podobně jako v USA se podle dostupných dat výskyt MRSA v evropských zemích 

postupně snižuje. Nicméně čtvrtina zemí stále hlásí podíl MRSA u invazivních infekcí 

S. aureus více než 25%. V sedmi zemích (Velká Británie, Irsko, Francie, Rakousko, 

Estonsko, Řecko a Kypr) byl v roce 2010 zaznamenán klesající trend ve výskytu 

MRSA. Naopak v Itálii, Německu, Maďarsku a Slovinsku se výskyt výrazně zvýšil 

(ECDC, 2011). Data z roku 2011 potvrzují klesající tendenci, popř. u některých zemí 

byl výskyt alespoň stabilizován. Jak je možno vidět na obr. 13, nejnižší výskyt je 

v severských zemích, zatímco nejvyšší prevalence je v Portugalsku a Rumunsku 

(EARS-Net database). 

    V České republice se procentuální zastoupení MRSA od roku 2000 neustále 

navyšovalo z původních 4,3% v roce 2000 na 14,6% v roce 2009 a od té doby nedošlo 
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k výraznějším změnám: 13,5% v roce 2010 a 14,5% v roce 2011 (EARS-Net 

database).  

      

 

 

 

 

Obr. 13 Procentuální zastoupení invazivních izolátů MRSA v jednotlivých státech Evropy 

v roce 2011 (EARS-Net database; upraveno) 

 

3.7 Protiepidemická opat ření ve zdravotnických za řízeních  

     Opatření slouží pro kontrolu MRSA infekcí v nemocničním zařízení a k eliminaci 

šíření těchto multirezistentních kmenů mezi pacienty. Je zde vyžadován komplexní 

přístup (Siegel a kol., 2007b). V první řadě stojí organizační činnost kontroly MRSA 

v daném zařízení, kterou zajišťuje tým pro kontrolu infekcí: epidemiolog/hygienik, 

klinický mikrobiolog a epidemiologické sestry (Bergerová a kol., 2006). Dalšími 

důležitými body jsou informovanost zdravotnického personálu a jeho školení 

v problematice MRSA, správné užívání antibiotik, surveillance MRSA, v případě 

potřeby dekolonizační terapie a uplatňování preventivních opatření během péče 

o pacienta (Siegel a kol., 2007b). 
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3.7.1 Antibiotická politika 

     Správné užívání antibiotik hraje důležitou roli v prevenci selekce a šíření MRSA 

izolátů. Při nadměrném a nevhodném používání antibiotik ve zdravotnických zařízeních 

se vytváří takové prostředí, ve kterém má MRSA selekční výhodu nad citlivými kmeny 

S. aureus (Henderson, 2006). Tato tvrzení potvrzují zprávy o tom, že v některých 

zemích s omezeným používáním antibiotik je také nízký výskyt MRSA. (Marshall a kol., 

2004) 

     Je potřeba především zamezit nadužívání všech generací cefalosporinů, makrolidů 

a fluorochinolonů, které se považují za nejvýznamnější selektory MRSA (Bergerová 

a kol., 2006). Také by se mělo omezit používání glykopeptidů, aby se zabránilo vzniku 

další rezistence u stafylokoků. Kromě toho je důležité správné dávkování antibiotik 

a jejich užívání po adekvátní dobu. V neposlední řadě stojí pravidelné sledování vývoje 

antibiotické rezistence a spotřeby antibiotik v konkrétních zdravotnických zařízeních 

(Coia a kol., 2006).  

3.7.2 Surveillance MRSA 

     Aktivní surveillance (screening) představuje aktivní vyhledávání všech nosičů 

MRSA mezi pacienty nebo exponovaným zdravotnickým personálem (Kluytmans 

a Struelens, 2009). Definice cílové populace, stejně jako výběr vyšetřovaných vzorků 

pro screening, zde hraje klíčovou roli (Girou a kol., 1998). Surveillance může být také 

pasivní, kdy jsou monitorovány pouze výsledky rutinních kultivačních vyšetření 

z klinické indikace. Podle studií je však pasivní surveillance nedostačující, protože 

vysoký podíl nosičů (kolonizovaných pacientů) není odhalen (Marshall a kol., 2004). 

     Nejdůležitějším zdrojem MRSA v nemocnici jsou kolonizovaní nebo infikovaní 

pacienti. Cílem screeningového vyšetření pacientů je včasný záchyt nosičů, který je 

důležitý pro zahájení preventivních opatření ke snížení rizika přenosu infekce na další 

pacienty (izolace pacienta, dekontaminační terapie) nebo případně zabránění vzniku 

sekundární infekce u samotných nosičů (Girou a kol., 1998). Všichni pacienti 

ale nemohou být při přijetí ve velkých nemocnicích vyšetřeni. Důvodem je velká zátěž 

zdravotníků a vysoké náklady na mikrobiologická vyšetření. Proto by mohl být výhodný 

selektivní screening vysoce rizikových skupin. Podle Girou a kol. (2000) má tato 

strategie podobnou citlivost jako strategie screeningu všech pacientů a je navíc cenově 

výhodnější. Do rutinní praxe byla uvedena metoda PCR pro povinný screening 

dospělých pacientů, kteří jsou přijímáni na jednotky intenzivní péče (Matouskova 

a Janout, 2008). 

     Co se týče výběru vhodného vyšetřovaného materiálu pro screening, nejvyšší 

citlivosti je dosaženo při vyšetření vzorků z nosu (Marshall a kol., 2004). Lze takto 
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prokázat přibližně 85% všech nosičů (Haddadin a kol., 2002). Pokud se však vyšetřují 

také výtěry z dalších anatomických míst, citlivost se zvyšuje. Bylo zjištěno, 

že současným vyšetřením vzorků z nosu, krku a perinea se prokáže až 98,3% nosičů 

(Coello a kol., 1994). 

     Screening zdravotnických pracovníků se rutinně neprovádí (Marshall a kol., 2004). 

Připadá v úvahu při vyhledávání zdrojů MRSA při epidemickém výskytu nebo pokud se 

nedaří epidemii zvládnout. Pro vyšetření se obvykle používají výtěry z nosu, případně 

z krku, a stěry z přítomných kožních lézí, které se odebírají před začátkem směny 

(Bergerová a kol., 2006). 

3.7.3 Eliminace nosi čství MRSA (dekolonizace)  

     Dekolonizační terapie v případě nosního nebo kožního nosičství je zvažována 

pouze u vybraných skupin pacientů. Nosní dekolonizace se provádí především 

u pacientů podstupující chirurgický zákrok. Nejvíce účinným prostředkem pro eliminaci 

nosního nosičství je v současné době mupirocin (Boyce, 2001; Coia a kol., 2006). 

Neměl by se však používat dlouhodobě nebo opakovaně (tzn. více než dvě procedury 

během pěti dní), protože by to mohlo vést ke vzniku rezistence. Kožní dekolonizace se 

provádí v podobě koupele s vhodným dezinfekčním přípravkem (4% chlorhexidin, 2% 

triclosan nebo 7,5% jodovaný povidon) před operací ke snížení rizika infekce 

chirurgických ran (Coia a kol., 2006).      

     Z důvodu nedostatečné efektivity není dekolonizační terapie běžně používána 

a většina zdravotnických zařízení použití omezilo na situace epidemického výskytu 

MRSA (Siegel a kol., 2007a). 

3.7.4 Hygiena rukou 

         Přenos MRSA mezi pacienty je nejvíce uskutečňován prostřednictvím rukou 

zdravotníka, a proto je nejzákladnějším opatřením důsledná hygiena rukou. 

Před kontaktem s pacienty by měly být viditelně znečištěné ruce umyty vodou 

a mýdlem. Ruce, které nejsou viditelně znečištěné, by měly být dekontaminovány 

(nejlépe alkoholovým dezinfekčním prostředkem). Dekontaminace rukou by se měla 

provádět také po kontaktu s kůží nebo sliznicí pacienta, s biologickým materiálem, 

s přístrojovým vybavením v okolí pacientů nebo po sundání rukavic (Henderson, 2006).   

3.7.5 Opatření při výskytu MRSA 

     Každý nový případ podléhá hlášení příslušnému členu týmu pro kontrolu infekcí - 

nemocničnímu epidemiologovi (Bergerová a kol., 2006). Pacient a jeho blízcí příbuzní 

by měli být informováni o důsledcích MRSA kolonizace, infekce a léčbě (Coia a kol., 
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2006). Kolonizované nebo infikované pacienty je nutné okamžitě izolovat od ostatních 

pacientů a dodržovat bariérový ošetřovací režim, aby se zabránilo šíření MRSA 

(Bergerová a kol., 2006). Základní principy jsou shrnuty v následujícím textu. 

     Izolace probíhá v jasně definovaném uzavřeném prostoru. Nejvíce preferovaný je 

samostatný pokoj s vlastním sociálním zařízením. Další možností je více pozitivních 

pacientů umístit do společného vícelůžkového pokoje, tzv. kohorty (Coia a kol., 2006). 

Ke snížení rizika přenosu mezi pacienty je vhodné omezit počet zdravotníků pečující 

o pacienty s MRSA (Boyce a kol., 1994).  

     Důležitá je dekontaminace rukou před a po kontaktu s pacientem a při odchodu 

z izolačního pokoje. Všichni pracovníci, kteří manipulují s pacientem nebo mají kontakt 

s jeho bezprostředním okolím, by měli nosit jednorázové pláště. Rukavice musí být 

používány při kontaktu zdravotníků s tělními tekutinami nebo při manipulaci 

s kontaminovanými obvazy nebo lůžkovinami. Používání masek je nutné při výkonech, 

kdy vzniká kontaminovaný aerosol (Coia a kol., 2006). 

     Pokud je to možné, pacient má vyhrazeny vlastní pomůcky a nástroje, v opačném 

případě jsou alespoň důkladně dekontaminovány před dalším použitím jiným 

pacientem. Během hospitalizace se provádí průběžný úklid, vhodná likvidace 

kontaminovaného odpadu a prádla. Po propuštění pacienta je nutná konečná 

dezinfekce celého izolačního pokoje (Coia a kol., 2006). 
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4 Praktická část 

4.1 Metodika a materiál 

4.1.1 Předmět studie  

     Praktická část se zabývá sledováním výskytu meticilin-rezistentních kmenů 

Staphylococcus aureus ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK) a jejich 

charakteristikou. Jedná se o retrospektivní analýzu dat získaných z laboratorního 

informačního systému Ústavu klinické mikrobiologie FN HK. Studie je především 

zaměřena na nové případy a jejich souvislosti. Sledovanými znaky jsou: původ izolátů 

podle typu materiálu a podle zastoupení na jednotlivých klinikách a odděleních, věk 

a pohlaví pacientů a období záchytu. Dále byl studován profil antibiotické rezistence 

MRSA kmenů. 

4.1.2 Mikrobiologické vyšet ření materiál ů ve FN HK 

     Materiály získané od pacientů FN HK byly zpracovány na Ústavu klinické 

mikrobiologie podle příslušných laboratorních příruček a standardních operačních 

postupů.  

     Pro kultivaci Staphylococcus aureus byl použit krevní agar (Columbia krevní agar; 

TRIOS). V případě požadavku cíleného screeningu MRSA od klinických lékařů byla 

provedena selektivní kultivace na chromogenním médiu (ChromID MRSA; bioMérieux). 

Charakteristické kolonie byly dourčeny průkazem volné koagulázy zkumavkovým 

koagulázovým testem (ITEST STAFY - KOAGULÁZA; ITEST plus), nebo detekcí 

vázané koagulázy a proteinu A latexovou aglutinací (Staphaurex; Remel), 

a biochemickými mikrotesty (automatický systém VITEK 2; bioMérieux).  

     Citlivost S. aureus k antimikrobiálním látkám byla stanovena diskovým difuzním 

testem. MRSA byl definován jako S. aureus rezistentní k oxacilinu za použití 

screeningového testu rezistence k cefoxitinu. Pro potvrzení MRSA byl použit latexový 

aglutinační test (MRSA-Screen; DENKA SEIKEN). 

4.1.3 Výběr dat 

     Do analýzy byly zahrnuty všechny meticilin-rezistentní kmeny Staphylococcus 

aureus izolované z jakéhokoliv cizorodého nebo biologického materiálu (běžný klinický 

materiál nebo vzorky pro cílený screening) od hospitalizovaných pacientů ve Fakultní 

nemocnici Hradec Králové v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012. Nejsou zahrnuta 
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data od praktických lékařů, z ambulancí a poraden a stěry z prostředí. Duplicitní izoláty 

v průběhu sledovaného období byly také vyloučeny. 

     Případ je definován jako osoba, od které byl v průběhu zkoumaného období 

izolován meticilin-rezistentní S. aureus. Nové případy jsou definovány jako osoby 

bez předchozího nálezu MRSA (pro tyto účely byly k dispozici data všech pozitivních 

pacientů od roku 2008), u kterých byl MRSA poprvé izolován v roce 2011/2012. 

Od každého nového případu byly zařazeny pouze první izoláty. 

     Profil antibiotické rezistence byl z důvodu analýzy dlouhodobějších trendů sledován 

v souboru MRSA pozitivních pacientů hospitalizovaných ve FN HK v období od 1. 1. 

2008 do 31. 12. 2012. 

4.1.4 Postup p ři zpracování dat 

     Data byla zpracována v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. K dispozici byly 

identifikační údaje pacientů, číselná označení oddělení, na kterém byli pacienti 

hospitalizováni, vyšetřovaný materiál, datum odběru a výsledky testů antibiotické 

citlivosti. Pomocí různých funkcí byl pro další analýzu zjištěn věk a pohlaví pacientů.  

     Vyšetřované materiály byly pomocí filtru rozřazeny podle tělních systémů (viz. tab. 

5). Klinicky významný materiál byl definován jako materiál získaný z fyziologicky 

sterilních míst (hemokultivace, bronchoalveolární laváž, výplach z bronchu, pleurální 

výpotek, hnis a jiný tekutý materiál - punktáty, cévní katetry, osteosyntetický materiál).  

     Jednotlivá oddělení byla rozdělena podle klinik, na chirurgické a nechirurgické obory 

(viz. tab. 6) a na standardní oddělení a jednotky intenzivní péče, jejichž přehled 

poskytuje tab. 7.  

     Na základě věku pacientů bylo pro přehlednost a lepší interpretaci vytvořeno šest 

věkových skupin: 

•   0-15 let ….. dětský věk 

• 16-24 let ….. středoškoláci, vysokoškoláci 

• 25-39 let ….. reprodukční věk 

• 40-54 let ….. střední věk 

• 55-74 let ….. zralý věk 

•   > 75 let ….. seniorský věk 

 

     Pro vizualizaci dat, analýzu početního zastoupení MRSA izolátů podle zkoumaných 

znaků, byly použity kontingenční tabulky. Pro grafické znázornění byly použity 

kontingenční nebo jiné typy grafů. Výsledky jsou vyjádřeny v absolutních číslech (abs.) 

nebo v procentech (%; zaokrouhlení na jednotky), popř. jako počet (nových) případů 

na 1000 hospitalizovaných pacientů (zaokrouhlení na dvě desetinná místa). 
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Tab. 5 Rozdělení různých typů zařazených materiálů podle tělních systémů      

Tělní systém Biologický materiál 

Krevní oběh 
Aerobní, anaerobní hemokultivace 

Dětská hemokultivace 

Močový trakt 

Moč, cévkovaná moč 

Moč z permanentní cévky 

Moč z nefrostomie 

Horní cesty dýchací (HCD) 

Výtěr z nosu 

Výtěr z nasopharyngu 

Výtěr z krku 

Dolní cesty dýchací (DCD) 

Bronchoalveolární laváž (BAL) 

Sputum 

Stěr po tracheostomii 

Výplach z bronchu 

Tracheální aspirát / výtěr 

Výtěr z laryngu 

Pleurální výpotek 

Gastrointestinální trakt (GIT) 

Stěr z jazyka, stěr z dutiny ústní 

Výtěr z rekta, výtěr z rekta - screening pro JIP 

Stěr po ileostomii 

Žluč 

Kůže 

Stěr z kůže 

Stěr z axily, stěr z perinea, stěr z třísla 

Stěr z kožní léze (morfa, puchýř, pustula) 

Stěr k hemokultuře 

Rány a defekty 

Stěr z dekubitu, stěr z bércového vředu 

Stěr z hnisavého ložiska 

Stěr z rány, z defektu 

Stěr z píštěle, stěr z abscesu 

Tkáň 

Hnis, tekutý materiál (z drénu, laváže, dřeně, punktáty) 

Ucho 

Stěr z bubínkové dutiny 

Výtěr z ucha 

Výtěr ze zvukovodu 

Pohlavní ústrojí Výtěr z uretry 

Cizorodý materiál 

Arteriální katetr, centrální žilní katetr 

Močový katetr 

Drén, savka, stěr ze savky 

Jiné (osteosyntetický materiál) 
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Tab. 6 Přehled klinik ve FN HK a rozdělení na chirurgické a nechirurgické obory 

Klinické obory Kliniky 

Chirurgické obory 

Kardiochirurgická klinika 

Chirurgická klinika 

Oddělení dětské chirurgie a traumatologie 

Neurochirurgická klinika 

Ortopedická klinika 

Urologická klinika 

Klinika ušní, nosní a krční 

Oční klinika 

Porodnická a gynekologická klinika 

Nechirurgické obory  

I. interní klinika 

II. interní klinika 

Klinika infekčních nemocí 

Plicní klinika 

Neurologická klinika 

Psychiatrická klinika 

Dětská klinika 
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní 
medicíny 
Klinika nemocí kožních a pohlavních 

Klinika onkologie a radioterapie 

Klinika gerontologická a metabolická 

II. IK - oddělení klinické hematologie 

Rehabilitační klinika 
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Tab. 7 Přehled jednotek intenzivní péče ve FN HK a jejich číselné označení  

Jednotka intenzivní péče (klinika)   Číselný kód 

Akutní kardiologie                               (I. interní klinika) 1111 

Koronární a arytmologická jednotka     (I. interní klinika) 1112 

JIP                                                     (Klinika infekčních nemocí) 1311 

JIP                                                    (Plicní klinika) 1411 

JIP                                                     (Neurologická klinika) 1511 

JIP VD                                              (Dětská klinika) 1811 

JIP novorozenci                                  (Dětská klinika) 1812 

Laminární box                                    (Dětská klinika) 1813 

Oddělení intermediální péče  (Dětská klinika) 1814 

Oddělení lůžkové  (Kl. anestez., resusc. a intenz. medicíny) 1911 

JIP geriatrická  (Kl. gerontologická a metabolická) 2311 

JIP interní A (Kl. gerontologická a metabolická) 2312 

JIP interní B (Kl. gerontologická a metabolická) 2313 

JIP  (Kardiochirurgická klinika) 4111 

JIP KCH 2  (Kardiochirurgická klinika) 4112 

JIP 1  (Chirurgická klinika) 4212 

JIP 2  (Chirurgická klinika) 4213 

JIP (Oddělení dětské chirurgie  4311 

 
a traumatologie) 

 
JIP (Neurochirurgická klinika) 4411 

JIP  (Ortopedická klinika) 4511 

Urologická JIP  (Urologická klinika) 4613 

JIP  (Porodnická a gynekologická klinika) 5011 

JIP - transplantační  (II. IK - odd. klinické hematologie) 6111 

OHIP (II. IK - odd. klinické hematologie) 6112 

JIP (II. IK - odd. klinické hematologie) 6113 

 

 



 

4.2 Výsledky 

4.2.1 Celkový výskyt MRSA ve FN HK v

     Celkově byl izolován meticilin

ve FN HK v letech 2011

MRSA pozitivních materiálů ů ř č

bylo získáno 1 - 27 pozitivních izolátů ů ě ě ů

medián = 2). Během následujícího roku 2012 bylo získáno 463 MRSA izolátů

pacientů. Od jednoho pacienta bylo př

4,1 izolátů na jednoho pacienta; medián = 3). Celkový př ů

podle tělních systémů v 

 

Tab. 8 Celkový přehled zastoupení MRSA izolátů

     

Materiál 
Krevní oběh                   
Močový trakt                   
HCD                 
DCD 
GIT                   
Kůže 
Rány a defekty 
Ucho 
Pohlavní ústrojí 
Cizorodý materiál 
Celkem 
Screening MRSA - dále n
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4.2.1 Celkový výskyt MRSA ve FN HK v  letech 2011-2012 

ě byl izolován meticilin-rezistentní S. aureus od hospitalizovaných pacientů

letech 2011-2012 z 928 vyšetřovaných materiálů. V roce 2011 bylo 465 

itivních materiálů získaných od 125 pacientů, přičemž od jednoho pacienta 

27 pozitivních izolátů (průměrně 3,7 izolátů na jednoho pacienta; 

ěhem následujícího roku 2012 bylo získáno 463 MRSA izolátů

o pacienta bylo přitom získáno 1 - 31 pozitivních vzorků ů ě ě

ů na jednoho pacienta; medián = 3). Celkový přehled výskytu MRSA izolátů

 roce 2011 a 2012 je znázorněn v následující tab. 

řehled zastoupení MRSA izolátů v jednotlivých typech materiálů

               2011 (n=465)                       2012 (n=462/463)

         abs.   %                  abs.
                  15   3                18
                  21 5                24
                115 25              138

       135 29              115
                  14 3                 9 

          53 11               52 
          90 19               82 
           4 1                 2 
           0 0                 1 
         18 4               21 
        465   100                462

dále nespecifikováno                 1 

Četnost MRSA pozitivních materiálů v roce 2011 a 2012

115

135

14

53

90

4

138

115

9

52

82

2

Materiál

od hospitalizovaných pacientů 

ř ů. V roce 2011 bylo 465 

ů ů ř čemž od jednoho pacienta 

ů ů ě ě ů na jednoho pacienta; 

ěhem následujícího roku 2012 bylo získáno 463 MRSA izolátů od 112 

31 pozitivních vzorků (průměrně 

ů řehled výskytu MRSA izolátů 

následující tab. 8 a v grafu 1.  

jednotlivých typech materiálů  

2012 (n=462/463)   

abs.   %   
18 4 
24 5 

138 30 
115 25 

 2 
 11 
 18 
 0 
 0 
 5 

462   100   
 

 

roce 2011 a 2012 

0

18

1
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       Výsledky jsou v obou sledovaných letech srovnatelné. MRSA byl nejvíce izolován 

ze vzorků z dýchacích cest (54% v r. 2011 a 55% v r. 2012), dále pak z ran a defektů 

(19% v r. 2011 a 18% v r. 2012) a z kůže (11% v obou sledovaných letech). Nejmenší 

zastoupení je ve vzorcích z pohlavního ústrojí a ucha.  

 

 

Graf 2 Procentuální zastoupení MRSA izolátů v jednotlivých typech materiálů v roce 2011 

Z celkového počtu 465 vzorků pocházelo 54% z dýchacích cest (29% z dolních a 25% 

z horních cest dýchacích), 19% z ran a defektů a 11% z kůže. 

 

 

 

Graf 3 Procentuální zastoupení MRSA izolátů v jednotlivých typech materiálů v roce 2012 

Z celkového počtu 463 vzorků pocházelo 55% z dýchacích cest (30% z horních a 25% 

z dolních cest dýchacích), 18% z ran a defektů a 11% z kůže. 
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     Zastoupení MRSA izolátů v nejpočetnějších skupinách materiálů (ve vzorcích 

z horních a dolních dýchacích cest, z ran a defektů a z kůže) v letech 2011 a 2012 je 

zobrazeno v tab. 9. V roce 2011 bylo ze vzorků dolních cest dýchacích nejvíce 

zastoupeno sputum (30%), dále výtěr z laryngu (29%) a tracheální aspirát (21%). 

V roce 2012 byl nejvíce zastoupen výtěr z laryngu (38%), sputum bylo zastoupeno 

z 24% a tracheální aspirát z 23%. V obou letech byl MRSA nejméně izolován 

z pleurálního výpotku (z celkového počtu MRSA izolátů z dolních cest dýchacích). 

     Z horních cest dýchacích byl v roce 2011 i 2012 nejvíce zastoupen výtěr z krku 

a z nosu. Ze vzorků z kůže byl nejčastěji pozitivním materiálem stěr z perinea 

a ze vzorků odebraných z ran a defektů to byl stěr z rány. 

 

Tab. 9 Početní a procentuální zastoupení MRSA izolátů v roce 2011 a 2012 v jednotlivých 

vzorcích z dolních a horních cest dýchacích, kůže a z ran a defektů 

        2011                     2012   
Materiál abs.   %          abs.   %   

DCD 135   100          115   100   
BAL    5   4           6     5 
Pleurální výpotek   1   1           0     0 
Sputum  40 30         28   24 
Stěr po tracheostomii    4   3          1     1 
Tracheální aspirát  29 21        26   23 
Tracheální výtěr  11   8          3     3 
Výplach z bronchu   6   4          8     7 
Výtěr z laryngu  39 29        44   38 

HCD            115     100          138   100   
Výtěr z krku  52   45         57   41 
Výtěr z nasopharyngu  12   10          6     4 
Výtěr z nosu  51     44         75   54 

Kůže  53   100           52   100   
Stěr k hemokultuře    4    8           8   15 
Stěr z axily   9  17           4     8 
Stěr z kožní léze   2    4           1     2 
Stěr z kůže   9  17           7   13 
Stěr z perinea  26  49          30   58 
Stěr z třísla   3    6            2    4 

Rány a defekty    90    100            82   100   
Hnis     0       0            1    1 
Stěr z bércového vředu     2     2            8   10 
Stěr z defektu     3     3            2    2 
Stěr z dekubitu   12   13            6    7 
Stěr z hnisavého ložiska     3     3            1    1 
Stěr z píštěle     2     2            5    6 
Stěr z rány   58   64          41   50 
Tekutý materiál     6     7          13   16 
Tkáň     4       4              5       6   
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     Pokud vezmeme v úvahu pouze klinicky významný materiál, ze kterého byl 

od hospitalizovaných pacientů izolován MRSA, jsou nejvíce zastoupené vzorky 

z krevního oběhu (39% v r. 2011 a 30% v r. 2012) a z dolních cest dýchacích (31% 

v r. 2011, 24% v r. 2012). 

 

Graf 4 Procentuální zastoupení MRSA izolátů v klinicky významných materiálech 

v roce 2011 

Z celkového počtu 39 klinicky významných materiálů v roce 2011 pocházelo 39% 

z krevního oběhu (hemokultivace), 31% z dolních cest dýchacích (BAL, pleurální 

výpotek, výplach z bronchu), 15% z ran a defektů (tekutý materiál) a stejným podílem 

byl zastoupen také cizorodý materiál (cévní katetry). 

 

 

 

Graf 5 Procentuální zastoupení MRSA izolátů v klinicky významných materiálech 

v roce 2012 

Z celkového počtu 59 klinicky významných materiálů v roce 2012 pocházelo 30% 

z krevního oběhu (hemokultivace), 24% z dolních cest dýchacích (BAL, výplach 

z bronchu), 24% z ran a defektů (hnis a jiný tekutý materiál) a 22% tvořil cizorodý 

materiál (cévní katetry a osteosyntetický materiál). 
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     Nejvíce pozitivního materiálu pocházelo v obou sledovaných letech z kliniky 

gerontologické a metabolické (21% z celkového počtu 465 pozitivních vzorků v roce 

2011 a 35% z celkového počtu 463 pozitivních vzorků v roce 2012 - viz. tab. 10, 

graf 6). Graf 7 poskytuje informace o zastoupení jednotlivých materiálů na této klinice 

ve sledovaných letech. Nejpočetnější byly vzorky z dolních cest dýchacích. V roce 

2012 vzrostl oproti předešlému roku především počet vzorků z horních cest dýchacích 

(výtěry z krku a nosu). 

     Další klinikou s největší četností pozitivních materiálů byla v roce 2011 klinika 

infekčních nemocí, kde byl zároveň zaznamenán největší pokles v následujícím roce. 

Nejméně pozitivního materiálu bylo v roce 2011 zaznamenáno na oddělení dětské 

chirurgie a traumatologie, v roce 2012 zde nebyl izolován MRSA z žádného materiálu 

stejně jako na klinice ušní, nosní a krční a psychiatrické klinice. 

     Přehled celkového zastoupení MRSA pozitivních materiálů (všech materiálů 

a skupiny klinicky významných materiálů) na jednotlivých klinikách ve sledovaném 

období (2011-2012) je zobrazen v grafech 8 a 9. 

 

Tab. 10 Početní a procentuální zastoupení pozitivního materiálu na jednotlivých klinikách 

v roce 2011 a 2012 

      2011 (n=465)      2012 (n=463)  
Klinika abs.   %   abs.   %   
Klinika gerontologická a metabolická 96   21          161  35  
Klinika infekčních nemocí 73 

 
 16 

 
37 

 
  8 

 
Chirurgická klinika 69 

 
 15 

 
44 

 
10 

 
I. interní klinika 61 

 
 13 

 
50 

 
11 

 
Plicní klinika 36    8  23    5  
II. IK-oddělení klinické hematologie 23 

 
  5 

 
12 

 
  3 

 
Kl. anez., resusc. a intenzivní medicíny 20 

 
  4 

 
  6 

 
  1 

 
II. interní klinika 16 

 
  3 

 
35 

 
  8 

 
Neurologická klinika 13    3  27    6  
Ortopedická klinika 12 

 
  3 

 
29 

 
  6 

 
Rehabilitační klinika 12 

 
  3 

 
  2 

 
  0 

 
Neurochirurgická klinika   9 

 
  2 

 
15 

 
  3  

 
Klinika onkologie a radioterapie   6    1    4    1  
Kardiochirurgická klinika   5 

 
  1 

 
10 

 
  2 

 
Klinika nemocí kožních a pohlavních   4 

 
  1 

 
  2 

 
  0 

 
Psychiatrická klinika   3 

 
  1 

 
  0 

 
  0 

 
Dětská klinika   3    1    6    1  
Klinika ušní, nosní a krční   3 

 
  1 

 
  0 
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Graf 6 Procentuální zastoupení pozitivních materiálů na jednotlivých klinikách v roce 

2011 a 2012 

 

 

 

  

 

Graf 7 Procentuální zastoupení pozitivních materiálů na klinice gerontologické 

a metabolické v roce 2011 a 2012 

21

16 15 13

8
5 4

3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 0

35

8 10
11

5
3 1

8
6 6

0
3

1 2 0 1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

P
o

zi
ti

v
n

í 
m

a
te

ri
á

l 
v

 %

Kliniky

2011 2012

Cizorodý 
materiál

6%

DCD
27%

GIT
3%

HCD
27%

Krevní 
oběh
3%

Kůže
11%

Močový 
trakt
12%

Rány a 
defekty

11%

2012

n=161Cizorodý 
materiál

3%

DCD
32%

GIT
4%

HCD
19%Krevní 

oběh
5%

Kůže
5%

Močový 
trakt
8%

Rány a 
defekty

20%

Ucho
4%

2011

n=96



 

Graf 8 Celkové zastoupení MRSA pozitivního materiálu na jednotlivých klinikách v

- 56 - 

 

Graf 8 Celkové zastoupení MRSA pozitivního materiálu na jednotlivých klinikách v
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Graf 9 Klinicky významný materiál: celkové zastoupení MRSA pozitivního materiálu 

na

 

0

5

10

15

20

25

30

P
o

zi
ti

v
n

í 
m

a
te

ri
á

l-
p

o
če

t

- 57 - 

Graf 9 Klinicky významný materiál: celkové zastoupení MRSA pozitivního materiálu 

na jednotlivých klinikách v letech 2011-2012 
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4.2.2 Nové p řípady MRSA ve FN HK v letech 2011-2012 

     Podle dostupných dat byl v roce 2011 od hospitalizovaných pacientů ve FN HK 

nově izolován meticilin-rezistentní S. aureus ve 104 případech na celkový počet 40 515 

hospitalizovaných pacientů. Z celkového počtu 41 382 hospitalizovaných v roce 2012 

bylo zjištěno 93 nových případů MRSA.  

 

Tab. 11 Četnost hospitalizovaných pacientů, prevalence a incidence MRSA případů v roce 

2011 a 2012 

  2011 2012   
Počet hospitalizovaných pacientů 40 515 41 382 
Počet případů celkem 125 112 
Počet případů/1000 hospitalizovaných pacientů 3,09 2,71 
Počet nových případů 104 93 
Počet nových případů/1000 hospitalizovaných pacientů 2,57 2,25   

 

 

 

Graf 10 Srovnání celkového počtu případů a nových případů MRSA v roce 2011 a 2012 

Nové případy tvoří shodně v obou sledovaných letech 83% z celkového počtu MRSA 

pozitivních pacientů v daném roce. 

 

4.2.2.1 Nové případy podle vyšetřovaných materiálů 

     V obou sledovaných letech byl MRSA u nových případů nejčastěji detekován 

ze vzorků z dolních cest dýchacích (33% v r. 2011 a 31% v r. 2012), dále ze vzorků 

z ran a defektů (28%, respektive 32%) a z horních cest dýchacích (shodně 13%) - viz. 

tab. 12, graf 11. 

     Zastoupení nových záchytů MRSA v konkrétních vzorcích v uvedených 

nejpočetnějších skupinách materiálů v letech 2011 a 2012 je zobrazeno v tab. 13. 

Z dolních cest dýchacích byl vzorkem s největším podílem tracheální aspirát (38%) 

125
112

104
93

2011 2012

Případy celkem Nové případy



 

v roce 2011 a v r. 2012 to byl výtě

největší zastoupení výtě

a defektů má největší podíl stě

 

Tab. 12 Nové případy MRSA podle záchytu v

a 2012 

  
Materiál 
  
Krevní oběh 
Močový trakt 
HCD 
DCD 
GIT 
Kůže 
Rány a defekty 
Ucho 
Pohlavní ústrojí 
Cizorodý materiál 
Celkem 

 

 

Graf 11 Četnost nových př ů

 

0

5

10

15

20

25

30

35

5

9

4
5

P
o

če
t

- 59 - 

r. 2012 to byl výtěr z laryngu (38%). Z horních cest dýchacích má 

ětší zastoupení výtěr z krku (43%, respektive 50%) a z různých vzorků

ů ětší podíl stěr z rány (72%, respektive 53%). 

řípady MRSA podle záchytu v jednotlivých typech materiálů

    2011 (n=104)      2012 (n=93)
Počet nových případů   Počet nových př ů

abs.   %   abs. 
 5 5  4 
 9 9  5 

    14    13 12 
    34    33 29 
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Tab. 13 Nové případy MRSA podle záchytu v jednotlivých vzorcích z dolních a horních cest 

dýchacích, z ran a defektů v roce 2011 a 2012 

  2011   2012   
Materiál Počet nových případů   Počet nových případů   
  abs.   %   abs.    %   
DCD 34         100   29   100   
   BAL  0    0   3   10 

Sputum 11  32   5   17 
Stěr po tracheostomii  1    3   1    3 
Tracheální aspirát     13  38   4   14 
Tracheální výtěr  1    3   0    0 
Výplach z bronchu  2    6   5   17 
Výtěr z laryngu  6   18  11   38 

HCD     14   100    12   100   
Výtěr z krku  6   43   6   50 
Výtěr z nasopharyngu  3   21   1    8 
Výtěr z nosu  5   36   5   42 

Rány a defekty     29   100    30   100   
    Hnis  0    0   1    3 

Stěr z bércového vředu  1    3   4   13 
Stěr z defektu  1    3   1    3 
Stěr z dekubitu  1    3   3   10 
Stěr z hnisavého ložiska  3   10   0    0 
Stěr z píštěle  1    3   0    0 
Stěr z rány     21   72 16   53 
Tekutý materiál  0    0   4   13 
Tkáň  1      3     1      3   

 

4.2.2.2 Nové případy podle výskytu na jednotlivých klinikách a odděleních 

     Jak můžeme vidět v tab. 14 a 15 nebo grafu 12, klinikou s největší frekvencí nových 

případů byla v obou sledovaných letech klinika gerontologická a metabolická (11,31; 

respektive 10,49 nových případů / 1000 hospitalizovaných). Přehled četnosti nových 

případů na jednotlivých odděleních této kliniky poskytuje tab. 16 a graf 13. Oddělením 

s největším podílem záchytu bylo lůžkové oddělení A (39% v r. 2011 a 42% v r. 2012). 

     V r. 2011 pak následovala s nejvyšší frekvencí výskytu nových případů klinika 

anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (6,78 nových případů / 1000 

hospitalizovaných) a klinika plicní (6,66 nových případů / 1000 hospitalizovaných). 

V r. 2012 to byla klinika neurologická (5,87 nových případů / 1000 hospitalizovaných) 

a II. interní (5,36 nových případů / 1000 hospitalizovaných). 
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Tab. 14 Nové případy MRSA podle výskytu na jednotlivých klinikách v roce 2011  

                          2011 (n=104)   
Klinika Počet hospital.    Počet nových případů   
  pacientů abs.    rel.*   
Klinika gerontologická a metabolická 2 476 28    11,31 
Klinika infekčních nemocí 1 202  7 5,82 
Chirurgická klinika 3 764 14      3,72 
I. interní klinika 3 126 13      4,16 
Plicní klinika 1 202  8      6,66 
II. IK-oddělení klinické hematologie 1 767  4      2,26 
Kl. anez., resusc. a intenzivní medicíny    737  5      6,78 
II. interní klinika 1 807  4      2,21 
Neurologická klinika 1 869  5      2,68 
Ortopedická klinika 2 396  3      1,25 
Rehabilitační klinika    797  2      2,51 
Neurochirurgická klinika 2 243  3      1,34 
Klinika onkologie a radioterapie 1 779  2      1,12 
Kardiochirurgická klinika 1 492  2      1,34 
Klinika nemocí kožních a pohlavních    512  1      1,95 
Dětská klinika 3 597  1      0,28 
Klinika ušní, nosní a krční 2 374  1      0,42 
Oddělení dět. chirurgie a traumatologie 1 464  1      0,68   
* relativní počet na 1000 hospitalizovaných 

 

 

Tab. 15 Nové případy MRSA podle výskytu na jednotlivých klinikách v roce 2012  

2012 (n=93)   
Klinika  Počet hospital.      Počet nových případů   
   pacientů         abs.     rel.*   
Klinika gerontologická a metabolická   2 479          26 10,49 
Klinika infekčních nemocí   1 419            4   2,82 
Chirurgická klinika   4 226          10   2,37 
I. interní klinika   3 358            9   2,68 
Plicní klinika   1 349            3   2,22 
II. IK-oddělení klinické hematologie   1 887            3   1,59 
Kl. anez., resusc. a intenzivní medicíny      448            1   2,23 
II. interní klinika   1 678            9   5,36 
Neurologická klinika   2 045          12   5,87 
Ortopedická klinika   2 273            5   2,20 
Rehabilitační klinika      783            2   2,55 
Neurochirurgická klinika   2 210            2   0,90 
Klinika onkologie a radioterapie   1 716            2   1,17 
Kardiochirurgická klinika   1 619            3   1,85 
Klinika nemocí kožních a pohlavních      441            1   2,27 
Dětská klinika   3 581            1   0,28   
* relativní počet na 1000 hospitalizovaných 



 

Graf 12 Frekvence výskytu nových př

 

 

 

 

Tab. 16 Nové případy MRSA podle výskytu na jednotlivých oddě

gerontologické a metabolické v

   
Kód     Název odd ělení 
2311    JIP geriatrická 
2312    JIP interní A 
2313    JIP interní B 
2322    Odd. geriatrické 
2323    Lůžkové odd. A 
2324    Odd. diabetologické
2325    Odd. F (následná péč

 

0

2

4

6

8

10

12

P
o

če
t/

 1
0

0
0

 h
o

sp
it

a
li

zo
v

a
n

ý
ch

- 62 - 

Frekvence výskytu nových případů na jednotlivých klinikách v

řípady MRSA podle výskytu na jednotlivých oddě

gerontologické a metabolické v roce 2011 a 2012   

    2011 (n=28)      
    Počet nových případů     Počet nových př ů

abs.    %   abs.
2   7 3 
6 21 4 
4 14 2 
1   4 4 

          11 39        11
dd. diabetologické 3 11 1 
dd. F (následná péče) 1   4   1 

Kliniky

klinikách v roce 2011 a 2012 

řípady MRSA podle výskytu na jednotlivých odděleních kliniky 

   2012 (n=26)   
čet nových případů   

abs.       %   
     12 
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Graf 13 Četnost nových př ů
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Četnost nových případů MRSA na jednotlivých odděleních kliniky gerontologické 

a metabolické v roce 2011 a 2012 

porovnání se standardními odděleními byla vyšší frekvence výskytu nových 

ř ů ěna na jednotkách intenzivní péče. Výsledky jsou uvedeny v

 grafu 14. 

řípady MRSA podle výskytu na jednotkách intenzivní péč

            2011 (n=104)      2012 (n=93)
          Počet nových případů   Počet nových př ů

            abs.   rel.*        abs. 
38 4,24        33 
66 2,09          60 

000 hospitalizovaných 

Frekvence výskytu nových případů na jednotkách intenzivní péč

odděleních 
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     Tabulka 18 poskytuje porovnání záchytu nových případů mezi jednotkami intenzivní 

péče na různých klinikách. Největší frekvence výskytu byla zjištěna na JIP plicní kliniky 

v r. 2011 a v r. 2012 na JIP neurologické kliniky. 

 

Tab. 18 Nové případy MRSA podle výskytu na jednotkách intenzivní péče jednotlivých 

klinik 

      2011 (n=38)      2012 (n=33)   
  Počet nových případů   Počet nových případů   
JIP- klinika  abs.        rel.*      abs.      rel.*   
I. interní klinika 6 4,16      4   2,94 
Klinika infekčních nemocí 5    11,55      0   0,00 
Plicní klinika 4    14,44      2   7,19 
Neurologická klinika 1      3,23      6 18,87 
Dětská klinika 1      1,08      1   1,10 
Kl. anez., resusc. a intenzivní medicíny 5    12,38      1   2,23 
Klinika gerontologická a metabolická  12    13,67      9   9,86 
Kardiochirurgická klinika 1      0,92      1   0,85 
Chirurgická klinika 1      0,85      5   4,03 
Neurochirurgická klinika 1      1,45      2   2,87 
Ortopedická klinika 0      0,00      1   1,61 
II. IK-oddělení klinické hematologie 1   3,55        1   4,00   

* relativní počet na 1000 hospitalizovaných 

4.2.2.3 Nové případy podle klinických oborů 

     Při porovnání chirurgických a nechirurgických oborů byla zjištěna vyšší frekvence 

výskytu nových případů v nechirurgických oborech. Výsledky jsou zobrazeny v tab. 19 

a grafu 15. 

 

Tab. 19 Nové případy MRSA podle výskytu v chirurgických a nechirurgických oborech 

               2011 (n=104)                    2012 (n=93)   
Klinika Počet nových případů   Počet nových případů   
    abs.   rel.*      abs.   rel.*   
Chirurgické     24   1,14     20  0,93 
Nechirurgické   80     3,68       73    3,29   

* relativní počet na 1000 hospitalizovaných 

 

Graf 15 Frekvence výskytu nových případů v chirurgických a nechirurgických oborech 
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4.2.2.4 Nové případy podle věku a pohlaví 

     Tabulky 20 a 21 ukazují rozložení nových případů podle věku a pohlaví. V obou 

sledovaných letech byl MRSA v souboru nových případů bez rozdílu v pohlaví 

nejčastěji detekován u osob ve věkové skupině 55-74 let (56% v r. 2011, 48% 

v r. 2012), dále pak u pacientů ve věku 75 let a více (30%, respektive 35%). 

Procentuální a početní zastoupení jednotlivých věkových skupin je dále zobrazeno 

v grafech 16 a 17.  

     Co se týče pohlaví, převažují muži nad ženami. Poměr pohlaví (muži:ženy) je 

v obou letech přibližně stejný (1,7:1; respektive 1,5:1). Procentuální zastoupení obou 

pohlaví v roce 2011 a 2012 je znázorněno v grafu 18. 

      

Tab. 20 Nové případy MRSA v roce 2011 podle věku a pohlaví  

                                                                           2011 (n=104)   

 
 Muži                   Ženy  Celkem   

  
 Počet nových   

případů   
         Počet nových  
              případů 

 Počet nových      
případů   

Věková  
skupina abs.    %         abs.   %   abs.   

                     
%   

0-15 0   0      0       0  0       0 
16-24 1   1      0       0  1       1 
25-39 4   4      0       0  4       4 
40-54 7   7      3       3      10      10 
55-74         40 38           18     17      58      56 
≥ 75         14 13           17     16      31      30 
Celkem         66   63             38       37    104      100   
 

 

Tab. 21 Nové případy MRSA v roce 2012 podle věku a pohlaví 

                     2012 (n=93)   

 
 Muži                    Ženy            Celkem   

  
 Počet nových 

případů   
           Počet nových  
               případů 

 Počet nových 
případů  

Věková 
skupina abs.     %           abs.           %      abs.              %   
0-15        0    0        0          0     0         0 
16-24 2    2        0          0     2         2 
25-39 3    3        3          3     6         6 
40-54 4    4        3          3     7         8 
55-74      28  30       17        18    45        48 
≥ 75      19  20       14        15    33        35 
Celkem      56    60         37          40    93         100   



 

Graf 16 Procentuální zastoupení vě ř ů

Graf 17 Rozložení nových př ů ě

Graf 18 Zastoupení mužského a ženského pohlaví u 
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Ženy
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n=93

Procentuální zastoupení věkových skupin u nových případů

v roce 2011 a 2012  

Rozložení nových případů MRSA podle věku v roce 2011 a 2012
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4.2.2.5 Nové případy podle období záchytu 

     Záchyt nových případů MRSA v jednotlivých měsících roku 2011 a 2012 je 

zobrazen v tab. 22 a grafu 19. Výskyt je v průběhu sledovaných let poměrně stabilní. 

Nejvyšší počet nových případů byl zaznamenán v září roku 2012 (13 nových případů) 

a nejnižší v prosinci téhož roku (1 nový případ). 

 

Tab. 22 Nové případy MRSA podle záchytu v jednotlivých měsících roku 2011 a 2012 

      2011 (n=104)      2012 (n=93)   
Měsíc   Počet nových případů   Počet nových případů   
        abs.      %           abs.        %   
Leden        11   11           9      10 
Únor          7    7           6        6 
Březen          5    5           6 6 
Duben        10   10         12      13 
Květen        11   11           7 8 
Červen          9    9           9      10 
Červenec          5    5           6 6 
Srpen          7    7         10      11 
Září        11   11         13      14 
Říjen        12   12           8 9 
Listopad          7    7           6 6 
Prosinec          9    9           1 1 
Celkem      104   100           93       100   
 

 

 

 

Graf 19 Rozložení výskytu nových případů MRSA v jednotlivých měsících roku 
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4.2.3 Profil antibiotické rezistence MRSA ve FN HK v letech 2008-2012 

     Profil antibiotické rezistence byl analyzován ze souboru MRSA pozitivních pacientů 

hospitalizovaných ve FN HK v letech 2008-2012. Pro tyto účely byly od každého 

pacienta zařazeny pouze první izoláty MRSA (podle data odběru), tím se vyloučila 

opakovaná vyšetření a zamezilo se zkreslení výsledků. K analýze byly dále použity 

pouze izoláty, které byly testované na všechna vybraná antibiotika. Výsledky jsou 

zobrazeny v tab. 23 a v grafech 20, 21, 22. 

     Kromě oxacilinu a cefoxitinu, kde je rezistence u MRSA předpokladem, je ve všech 

sledovaných letech největší zastoupení MRSA izolátů s rezistencí na ciprofloxacin 

(v rozmezí 95-100% z celkového počtu MRSA izolátů v daném roce), erytromycin 

(v rozmezí 89-99%) a klindamycin (v rozmezí 89-99%). Nejvyšší podíl MRSA izolátů 

rezistentních na gentamicin byl zaznamenán v r. 2009 (11%), v následujících letech byl 

zaznamenán spíše sestupný trend (1% v r. 2012). Rezistence MRSA na trimethoprim-

sulfamethoxazol a tetracyklin je v průběhu sledovaného období poměrně nízká, jedná 

se o ojedinělé případy. Ve všech případech je MRSA citlivý na teikoplanin 

a vankomycin. 

     V tabulkách 24 a 25 jsou uvedeny konkrétní fenotypy antibiotické rezistence MRSA 

v letech 2008-2012 (celkově za sledované období a v jednotlivých letech). Celkově 

bylo zjištěno dvanáct různých fenotypů. Je zřejmé, že po dobu sledovaného období 

mají největší podíl kmeny MRSA rezistentní na ciprofloxacin, erytromycin 

a klindamycin. V průběhu let 2008-2012 byl zaznamenán postupný vzestup 

v zastoupení kmenů s tímto fenotypem. Další nejpočetnější skupinou jsou kmeny 

rezistentní k ciprofloxacinu, erytromycinu, klindamycinu a ke gentamicinu. 

 

      

Tab. 23 Rezistence MRSA izolátů k antibiotikům v jednotlivých letech 2008-2012 

  2008   2009   2010   2011   2012 

   (n=66)    (n=80)    (n=84)   (n=97)    (n=79) 

Antibiotikum   abs.    %     abs.   %      abs.   %     abs.   %      abs.   % 
Ciprofloxacin    66 

 
100 

 
 76 

 
95 

 

   83 
 

99 

 

   95 
 

98 

 

   77 
 

97 

Erytromycin    59 
 

  89 
 

 77 
 

96 

 

   83 
 

99 

 

   95 
 

98 

 

    77 
 

97 

Gentamicin    6 
 

9 
 

   9 
 

11 

 

      4 
 

5 

 

     6 
 

6 

 

      1 
 

1 

Klindamycin    59 
 

89 
 

 77 
 

96 

 

    83 
 

99 

 

   94 
 

97 

 

    77 
 

97 

SXT*     1 
 

2 
 

    1 
 

1 

 

      0 
 

0 

 

     1 
 

1 

 

      1 
 

1 

Teikoplanin     0 
 

0 
 

    0 
 

0 

 

      0 
 

0 

 

     0 
 

0 

 

      0 
 

0 

Tetracyklin     2 
 

3 
 

    3 
 

4 

 

      3 
 

4 

 

     2 
 

2 

 

      1 
 

1 

Vankomycin     0   0       0   0         0   0        0   0         0   0 
* trimethoprim-sulfamethoxazol 



 

Graf 20 Procentuální zastoupení rezistence MRSA izolá

 

Graf 21 Trendy antibiotické rezistenc

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
R

e
zi

st
e

n
ce

 v
 %

88

90

92

94

96

98

100

2008 (n=66)

R
e

zi
st

e
n

ce
 v

 %

Ciprofloxacin

- 69 - 

Procentuální zastoupení rezistence MRSA izolátů k antibiotiků

2008 a 2012 

 

Trendy antibiotické rezistence u MRSA izolátů - rezistence na ciprofloxacin, 

erytromycin a klindamycin 

Antibiotikum

2008 2009 2010

2009 (n=80) 2010 (n=84) 2011 (n=97)

Rok (celkový počet MRSA izolátů) 

Ciprofloxacin Erytromycin Klindamycin

 
ů k antibiotikům v letech 

 
rezistence na ciprofloxacin, 

2010 2011 2012

2011 (n=97) 2012 (n=79)

Klindamycin
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Graf 22 Trendy antibiotické rezistence u MRSA izolátů - rezistence na gentamicin, 

trimethoprim-sulfamethoxazol, teikoplanin, tetracyklin a vankomycin 

 

 

Tab. 24 Celkový přehled početního a procentuálního zastoupení fenotypů rezistence 

MRSA izolátů za období 2008-2012 

                 2008-2012 (n=406)   
Fenotyp rezistence       abs.                  %   
CIP, ERY, GEN, CLI, SXT, TE      1 

 
0 

CIP, ERY, GEN, CLI, SXT      2 
 

0 

CIP, ERY, GEN, CLI, TE      3 
 

1 

CIP, ERY, GEN, SXT      1 
 

0 

CIP, ERY, GEN, CLI    17 
 

4 

CIP, ERY, CLI, TE      6 
 

1 

CIP, ERY, CLI  356 
 

88 

CIP    11 
 

3 

ERY, GEN, CLI, TE      1 
 

0 

ERY, GEN, CLI      1 
 

0 

ERY, CLI      3 
 

1 

Citlivé*      4 
 

1 

Celkem   406    100   
* izoláty MRSA citlivé ke všem uvedeným antimikrobiálním látkám (tj. rezistentní pouze 

k cefoxitinu a oxacilinu) 

Zkratky: CIP-ciprofloxacin, ERY-erytromycin, GEN-gentamicin, CLI-klindamycin, SXT-

trimethoprim-sulfamethoxazol, TE-tetracyklin 
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Tab. 25 Početní a procentuální zastoupení fenotypů rezistence MRSA izolátů v jednotlivých 

letech  

  2008   2009   2010   2011   2012 

   (n=66)    (n=80)    (n=84)   (n=97)    (n=79) 

Fenotyp rezistence abs.   %   abs.   %   abs.   %   abs.   %   abs.   % 

CIP, ERY, GEN, CLI,  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0 

SXT, TE                    
CIP, ERY, GEN, CLI,  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1 

SXT                    
CIP, ERY, GEN, CLI, 1  2  1  1  0  0  1  1  0  0 

TE                    
CIP, ERY, GEN, SXT 0  0  0  0  0  0  1  1  0  0 

CIP, ERY, GEN, CLI 4  6  6  8  4  5  3  3  0  0 

CIP, ERY, CLI, TE 0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

3 
 

4 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

CIP, ERY, CLI 53  80  66  83  75  89  88  91  74  94 

CIP 7  11  1  1  1  1  1  1  1  1 

ERY, GEN, CLI, TE 0  0  1  1  0  0  0  0  0  0 

ERY, GEN, CLI 0  0  0  0  0  0  1  1  0  0 

ERY, CLI 0  0  1  1  1  1  0  0  1  1 

Citlivé* 0 
 

0 
 

2 
 

3 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Celkem 66   100   80   100   84   100   97   100   79   100 

* izoláty MRSA citlivé ke všem uvedeným antimikrobiálním látkám (tj. rezistentní pouze 

k cefoxitinu a oxacilinu) 

Zkratky: CIP-ciprofloxacin, ERY-erytromycin, GEN-gentamicin, CLI-klindamycin, SXT-

trimethoprim-sulfamethoxazol, TE-tetracyklin 

 

 

 

Graf 23 Trendy antibiotické rezistence u MRSA izolátů - procentuální zastoupení dvou 

nejčetnějších fenotypů v průběhu let 2008-2012  
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5 Diskuze 

     Vzhledem k neustálým změnám a vývoji antimikrobiální rezistence se v mnoha 

zemích po celém světě sledují aktuální trendy ve výskytu rezistentních kmenů. Tato 

práce je zaměřena na nozokomiální výskyt meticilin-rezistentních kmenů 

Staphylococcus aureus přímo ve Fakultní nemocnici Hradec Králové v letech 2011 

a 2012 a tím navazuje na výsledky diplomové práce Hany Vaculíkové (2011), která 

hodnotila data z let 2008-2010.  

     Cílovou skupinou jsou především nové případy MRSA v souboru hospitalizovaných 

pacientů ve FN HK ve zkoumaném období, protože jejich výskyt lépe odráží aktuální 

trendy. Nebyly zohledněny anamnestické údaje pacientů a výsledky z jiných 

zdravotnických zařízení, ale jedná se o laboratorně potvrzené nové případy MRSA 

na Ústavu klinické mikrobiologie ve FN HK. Vzhledem k novému laboratornímu 

informačnímu systému, který byl zaveden v roce 2008, nebyly bohužel pro vyhledávání 

nových případů k dispozici dřívější data. 

     Kromě molekulárních metod, které nejsou vhodné pro rutinní použití v běžné 

mikrobiologické laboratoři, není v současnosti k dispozici pro diagnostiku S. aureus 

žádný test, který by zaručoval jednoznačnou identifikaci, a proto je doporučována 

kombinace různých testů (Kateete a kol., 2010). Na Ústavu klinické mikrobiologie 

ve FN HK se využívá kombinace průkazu volné nebo vázané koagulázy a biochemické 

identifikace pomocí automatizovaného přístroje. Pro screening MRSA je využívána 

kultivace na chromogenním agaru ChromID MRSA, který vykazuje poměrně vysokou 

specifitu i senzitivitu (Morris a kol., 2012). Správnost výsledků je navíc potvrzena 

latexovou aglutinací. 

     Od vzniku meticilin-rezistentních kmenů S. aureus došlo k jejich rozšíření po celém 

světě, prevalence MRSA je však mezi jednotlivými zeměmi rozdílná. Může to souviset 

s hygienickou úrovní zdravotnických služeb, povědomím odborných pracovníků 

ve zdravotnictví o preventabilitě přenosu MRSA a odpovídající úrovní 

protiepidemických opatření, s úrovní spolupráce a kontroly zdravotnických pracovníků 

nebo s rozdílným užíváním antibiotik v dané lokalitě.  

     V řadě vyspělých států Evropy (Velká Británie, Irsko, Francie, Rakousko, Estonsko, 

Řecko a Kypr), které zachytily v minulých letech vzestupný trend ve výskytu MRSA, 

došlo zavedením účinných opatření proti nozokomiálnímu přenosu a jejich důsledným 

dodržováním k poklesu tohoto výskytu. Současně se evropské státy přidaly k výzvě 

Světové zdravotnické organizace „WHO Global Strategy for Containment 

of Antimicrobial Resistance” (WHO, 2001), reagující na extrémní zvyšování bakteriální 
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rezistence na antibiotika, zavedením národních programů antibiotické politiky, která má 

za cíl především racionalizaci antimikrobiální terapie.  

     Klesajícímu trendu odpovídají i výsledky této práce. V roce 2011 byl MRSA 

detekován v různých materiálech celkově od 125 pacientů a v roce 2012 od 112 

pacientů. Stejně tak byl zaznamenán pokles nových případů ze 104 (2,57 nových 

případů na 1000 hospitalizovaných pacientů) v r. 2011 na 93 nových případů v r. 2012 

(2,25 na 1000 hospitalizovaných). Nové případy tvoří shodně v obou sledovaných 

letech 83% ze všech případů v daném roce, což naznačuje, že většina MRSA 

pozitivních pacientů již nebyla opakovaně hospitalizována nebo vyšetřována. 

     Celkově bylo za rok 2011 465 MRSA pozitivních materiálů a v následujícím roce 

463 materiálů. Od každého pacienta přitom pocházely průměrně asi 4 pozitivní vzorky. 

MRSA byl jednoznačně nejčastěji izolován ze vzorků z dýchacích cest (54% v r. 2011 

a 55% v r. 2012), z kterých byl ponejvíce zastoupen výtěr z krku (21%, respektive 23%) 

a výtěr z nosu (20%, respektive 30%). Uvedené vzorky jsou používané pro screening, 

a proto je zde vysoký podíl nálezu MRSA dán vyšší četností těchto vyšetření. 

     Protože práce byla založena pouze na analýze laboratorních dat, nebylo možné 

odlišit, zda se u daného pacienta jedná o infekci nebo prostou kolonizaci. K tomuto 

účelu by bylo nezbytné posouzení klinického stavu pacienta.  

     Jako indikátor infekcí byl použit klinicky významný materiál z fyziologicky sterilních 

míst (hemokultivace, bronchoalveolární laváž, výplach z bronchu, pleurální výpotek, 

hnis a jiný tekutý materiál - punktáty, cévní katetry a osteosyntetický materiál). V této 

skupině materiálů měly nejvyšší podíl vzorky z krevního oběhu (hemokultivace a cévní 

katetry). Z celkového počtu 39 klinicky významných materiálů v roce 2011 pocházelo 

z krevního oběhu 21 vzorků (54%) a z celkového počtu 59 materiálů v roce 2012 to 

bylo 30 vzorků (51%). Podle dokumentu FN HK s názvem Přehled rezistence bakterií 

na antibiotika byl ve vzorcích z krevního oběhu podíl MRSA ze všech kmenů 

Staphylococcus aureus v roce 2011 16% a v roce 2012 14% (Paterová, 2012). 

     Druhou nejpočetnější skupinou z klinicky významných materiálů byly vzorky 

z dolních cest dýchacích (31% v r. 2011, 24% v r. 2012). Toto zjištění potvrzují 

výsledky studie Kallena a kol. (2010), který udává infekce krevního řečiště 

a pneumonie (nebo empyém) jako nejčastější nozokomiální invazivní infekce 

způsobené MRSA.       

     Nové případy MRSA byly v obou sledovaných letech nejčastěji detekovány 

ze vzorků z dýchacích cest (46% v r. 2011 a 44% v r. 2012), dále ze vzorků z ran 

a defektů (28%, respektive 32%). Z dýchacích cest byl v r. 2011 nejvíce zastoupen 

tracheální aspirát (27%), v následujícím roce to byl výtěr z laryngu (27%). 
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     Klinikou s největší frekvencí nových případů byla ve sledovaném období klinika 

gerontologická a metabolická. Vaculíková (2011) ve své práci dospěla v předešlých 

letech ke stejnému výsledku. Důvodem může být fakt, že pacienti hospitalizovaní 

na této klinice mají charakteristické rizikové faktory pro získání MRSA: vyšší věk, 

chronické onemocnění, dlouhodobá hospitalizace a přítomnost chronických ran 

(dekubity a bércové vředy), což koresponduje s vysokým nálezem MRSA u stěrů z ran. 

     Naopak na dětské klinice, klinice dětské chirurgie a traumatologie, klinice nemocí 

kožních a pohlavních a klinice ušní, nosní a krční se kultivační nález MRSA nachází 

pouze výjimečně. Může to být způsobeno krátkodobou hospitalizací na uvedených 

klinikách nebo menším výskytem rizikových faktorů (např. nižší věk, nepřítomnost 

chronických ran, nižší spotřeba antibiotik). 

     U nechirurgických oborů byl zaznamenán vyšší výskyt nových případů než u oborů 

chirurgických. Nižší frekvence záchytu nových případů u chirurgických oborů může být 

opět způsobena krátkodobější hospitalizací pacientů na tomto typu oddělení. MRSA 

může být izolován až po přesunu těchto pacientů na interní oddělení, kde jsou 

doléčováni. Nebo to může souviset s důslednějším dodržováním protiepidemických 

opatření na těchto typech oddělení. 

     Ve srovnání jednotek intenzivní péče a standardních odděleních bylo zjištěno více 

nových případů MRSA na standardních odděleních, což je dáno celkově vyšším 

podílem pacientů hospitalizovaných na těchto odděleních. Po vztažení získaných 

výsledků na počet hospitalizovaných pacientů na JIP a standardních odděleních 

v daném roce byl získán opačný výsledek. Vyšší frekvence nových případů byla tedy 

zaznamenána na jednotkách intenzivní péče (4,24 nových případů / 1000 

hospitalizovaných v r. 2011 a 3,60 nových případů / 1000 hospitalizovaných v r. 2012). 

Největší frekvence výskytu byla zjištěna na JIP plicní kliniky v r. 2011 a v r. 2012 na JIP 

neurologické kliniky. Pobyt na jednotkách intenzivní péče jako rizikový faktor pro získání 

MRSA potvrzuje ve své práci také Marshall (2003) nebo Mahmood (2010). Souvisí to 

zřejmě s celkově zvýšenou vnímavostí těchto pacientů (nacházející se v kritickém 

stavu) ke kolonizaci a následné infekci. Dalším možným vysvětlením jsou otevřené 

vstupy do těla pacienta, které usnadňují průnik mikrobů. 

     Rizikovou skupinou pacientů byli muži ve věkové kategorii 55-74 let. S věkem se 

počet nových případů shodně v obou letech a u obou pohlaví zvyšoval, pokles případů 

byl zaznamenán až ve věku 75 let a více, což může být zapříčiněno nižším 

zastoupením této věkové kategorie vzhledem ke střední délce života. Podobné 

výsledky v letech 2008-2009 zaznamenala ve své práci také Vaculíková (2011).  

Poměr mužů a žen je v obou letech přibližně stejný (1,7:1; respektive 1,5:1). Mužské  
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pohlaví a vyšší věk jako rizikové faktory pro získání MRSA potvrzuje řada studií 

(Samad a kol., 2002; Roche a kol., 2006; Kupfer a kol., 2010; Mahmood a kol., 2010; 

Vaculíková, 2011).  

     V průběhu let 2011 a 2012 nebyly zjištěny výrazné změny ve výskytu nových 

případů, ale přesto dochází ke střídání měsíců s nižším a vyšším záchytem. Nejvíce 

pozitivních záchytů MRSA bylo v obou letech v podzimních měsících (září, říjen, 

listopad), kdy procentuální zastoupení nových případů dosáhlo shodně 29%. Naopak 

nejnižší záchyt byl za rok 2011 v letních měsících (červen, červenec, srpen) a za rok 

2012 v zimních měsících (prosinec, leden, únor), což může souviset s nižším počtem 

hospitalizovaných pacientů (tudíž i nižší četností provedených vyšetření) v uvedených 

obdobích, kdy často probíhají dovolené. 

     Nemocniční kmeny MRSA, které jsou pod velkým selekčním tlakem 

antimikrobiálních látek, bývají obvykle multirezistentní, což představuje hlavní problém 

při léčbě nozokomiálních infekcí. Rezistence MRSA se může v čase měnit zejména 

v závislosti na používání antimikrobiálních látek. 

     Ve sledovaném pětiletém období (2008-2012) měly ve FN HK největší podíl (88%) 

kmeny MRSA rezistentní na ciprofloxacin, erytromycin a klindamycin. V průběhu těchto 

let byl zaznamenán postupný vzestup v zastoupení kmenů s uvedeným fenotypem. 

Další nejpočetnější fenotyp (4%) představují kmeny s rezistencí na ciprofloxacin, 

erytromycin, klindamycin a gentamicin. Rezistence na gentamicin však postupně klesá. 

Na vankomycin a teikoplanin zůstávají MRSA kmeny citlivé. 

     V průběhu sledovaných let byla rezistence na ciprofloxacin v rozmezí 97-100%, 

těmto výsledkům odpovídá i míra rezistence zjištěná Orretem - 95,2% (Orrett, 2008). 

U erytromycinu byla zjištěná míra rezistence v rozmezí 89-99% srovnatelná s výsledky, 

které získal Orrett (98%) i Limbago (93,9%). Míra rezistence na klindamycin, která se 

v průběhu let pohybovala ve stejném rozmezí 89-99%, byla vyšší než výsledky v obou 

uvedených studiích: 63,2% (Orrett, 2008) a 69,1% (Limbago a kol., 2009). Nízká míra 

rezistence byla zjištěna ke gentamicinu (1-11%), trimethoprim-sulfamethoxazolu (0-

2%) a tetracyklinu (1-4%). Podobné výsledky zaznamenal také Limbago (4,1%, 5,5%, 

5,9%). V této práci stejně jako v obou uvedených studiích nebyla zaznamenána 

rezistence na vankomycin (Orrett, 2008; Limbago a kol., 2009).  

     Původní známé klony MRSA mohou být nahrazovány novými klony s odlišnými 

fenotypy rezistence, a proto bychom měli být i nadále ve střehu a sledovat další vývoj 

antibiotické rezistence a mechanizmy šíření.   
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6 Závěr 

     Antimikrobiální rezistence je v současnosti závažným a velmi diskutovaným 

problémem moderní medicíny. K dispozici máme sice celou řadu antimikrobiálních 

látek, které nám však samy o sobě úspěšnou léčbu nezajistí. Dříve nebo později se 

může u bakterií vyvinout rezistence vůči těmto látkám, které se pak stávají neúčinné. 

Kromě toho existují již také multirezistentní kmeny bakterií, které jsou rezistentní 

vůči několika antibiotikům současně. Klíčem pro úspěšnou léčbu je cílená terapie 

na podkladě přesné laboratorní diagnostiky. Důležitou roli přitom hraje také správná 

interpretace nálezů a posouzení výsledků vzhledem ke klinickému stavu pacienta. 

     Velkou pozornost odborníků i veřejnosti budí především výskyt meticilin-

rezistentních kmenů S. aureus, kterému se věnuje i tato práce. Překvapivá je rychlost, 

se kterou rezistence vznikla, tj. za pouhé dva roky po zavedení meticilinu. MRSA má 

ale obvykle rezistenci také k antibiotikům ze skupiny fluorochinolonů, makrolidů 

a dalších skupin (Urbášková a kol., 2006). Zvyšující se rezistence na používaná 

antibiotika podnítila požadavek na vývoj nových účinnějších léčiv. Rozvoj však 

neprobíhá jen na poli farmaceutickém, ale také na poli laboratorní diagnostiky. Byly 

vyvinuty nové molekulární metody pro přesnější diagnostiku a rychlé screeningové 

metody pro analýzu přímo z výtěrových tamponů. V nemocnicích bylo dále potřeba 

zavést účinná preventivní a kontrolní opatření k zamezení šíření těchto rezistentních 

kmenů. 

     V poslední době se začínají objevovat první zprávy o tom, že vzrůstající trend 

ve výskytu meticilin-rezistentních kmenů S. aureus z minulých let se stabilizuje 

a dochází k jeho postupnému snižování, což potvrzují rovněž i výsledky této práce. 

I přes tato zjištění zůstávají MRSA infekce významným zdravotním problémem, 

a proto by se měla v nemocnicích nadále důsledně dodržovat protiepidemická 

opatření, sledovat výskyt těchto kmenů a další vývoj rezistence k antimikrobiálním 

látkám. Nejvíce ohroženou skupinou pacientů jsou starší lidé, hlavně muži, 

hospitalizovaní na rizikových odděleních a z tohoto důvodu by se prevence měla 

zaměřovat především na tuto kategorii.  
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Seznam zkratek 

AGAR Australská skupina pro antimikrobiální rezistenci 
(Australian group for antimicrobial resistance) 

BAL bronchoalveolární laváž 

BSAC Britská společnost pro antimikrobiální chemoterapii 
(British society for antimicrobial chemotherapy) 

CA-MRSA komunitní kmeny Staphylococcus aureus rezistentní na meticilin 
(community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus) 

CC klonální komplex (clonal complex) 

CDC Centrum pro kontrolu a prevenci infekčních onemocnění  
(Centers for disease control and prevention) 

CFU jednotky tvořící kolonie (colony forming units) 

CIP ciprofloxacin 

CLI klindamycin 

CLSI Institut pro klinické a laboratorní standardy 
(Clinical and laboratory standards institute) 

D-Ala-D-Ala D-alanyl-D-alanin 

D-Ala-D-Lac D-alanyl-D-laktát 

DCD dolní cesty dýchací 

EARS-Net Evropský systém sledování antimikrobiální rezistence 
(European antimicrobial resistance surveillance network) 

ECDC Evropské centrum pro prevenci a kontrolu infekčních onemocnění 
(European centre for disease prevention and control) 

ERY erytromycin 

Fc fragment část molekuly imunoglobulinu vážící se na své receptory 
na leukocytech 

FDA Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (Food and drug administration) 

FN HK Fakultní nemocnice Hradec Králové 

GEN gentamicin 

GIT gastrointestinální trakt  

HACO-MRSA nozokomiální kmeny Staphylococcus aureus rezistentní na meticilin 
s počátkem v komunitě 
(health care-associated community onset methicillin- resistant 
Staphylococcus aureus) 

HA-MRSA nozokomiální kmeny Staphylococcus aureus rezistentní na meticilin 
(hospital-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus) 

HCD horní cesty dýchací 
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JIP jednotka intenzivní péče 

LA-MRSA kmeny Staphylococcus aureus rezistentní na meticilin související 
s hospodářskými zvířaty 
(livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus) 

MH agar/bujón Müeller-Hintonův agar/bujón 

MIC minimální inhibiční koncentrace (minimum inhibitory concentration) 

MLST sekvenční analýza skupiny lokusů (multilocus sequence typing) 

MRSA Staphylococcus aureus rezistentní na meticilin 
(methicillin-resistant Staphylococcus aureus) 

MSCRAMM mikrobiální povrchové složky rozpoznávající adhezivní matrixové  
molekuly 
(microbial surface components recognizing adhesive matrix  
molecules) 

MSSA Staphylococcus aureus citlivý na meticilin  
(methicillin-susceptible Staphylococcus aureus) 

NNIS Národní systém pro sledování nozokomiálních infekcí 
(National nosocomial infections surveillance system) 

OHIP oddělení hematologické intenzivní péče 

PBP protein vázající penicilin (penicillin-binding protein) 

PCR polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction) 

PFGE pulzní gelová elektroforéza (pulsed-field gel electrophoresis) 

PVL Panton-Valentinův leukocidin (Panton-Valentine leukocidin) 

SCC stafylokoková chromozomální kazeta  
(staphylococcal cassette chromosome) 

Spa stafylokokový protein A  

ST sekvenční typ (sequence type) 

SXT trimethoprim-sulfamethoxazol (kotrimoxazol) 

TE tetracyklin 

T.E.S.T. Studie zaměřená na hodnocení a sledování účinnosti tigecyklinu 
(Tigecycline evaluation and surveillance trial) 

TSST 1 toxin syndromu toxického šoku 1 (toxic shock syndrome toxin 1) 

VISA Staphylococcus aureus se sníženou rezistencí na vankomycin 
(vancomycin intermediate-resistant Staphylococcus aureus) 

VRSA Staphylococcus aureus rezistentní na vankomycin 
(vancomycin-resistant Staphylococcus aureus) 

WHO Světová zdravotnická organizace (World health organisation) 
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