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1. SOUHRN

1.1  Český souhrn

Enterohemoragické Escherichia coli (EHEC) jsou celosvětovými původci průjmů a
tzv. diarrhea-pozitivního (D+) hemolyticko-uremického syndromu (HUS). D+ HUS se vyvíjí
jako systémová komplikace průjmu vyvolaná Shiga toxinem (Stx) především u dětí do 5 let a
je nejčastější příčinou akutního selhání ledvin v dětském věku.

Cílem této práce bylo určit význam EHEC jako původců HUS a průjmů v České
republice, zavést rychlé a spolehlivé metody pro jejich detekci a molekulární subtypizaci,
určit virulenční profily izolátů a jejich vztah ke klinickému průběhu onemocnění (tj.
nekomplikovaný průjem vs. HUS) a získat informaci o epidemiologii EHEC infekcí.

V letech 1998–2012 byly EHEC izolovány ze stolic 70 % pediatrických pacientů s
HUS. Třicet devět izolátů patřilo k sérotypům [fliC typům H antigenu] O157:H7/NM[fliCH7]
(kde 50 % byly sorbitol-fermentující kmeny), O26:H11/NM[fliCH11], O55:NM[fliCH7],
O111:NM[fliCH8], O145:H28[fliCH28], O172:NM[fliCH25] a 2 kmeny byly netypovatelné.
EHEC O26 tvořily 41 % všech izolátů. Více než třetina z nich patřila k novému, vysoce
virulentnímu klonu, který se objevil v 90. letech v Německu a je v současné době častým
původcem HUS v Evropě. Kmeny EHEC od pacientů s HUS patřily k 5 stx genotypům; 76 %
kmenů obsahovalo stx2a gen, buď samotný (71 %) nebo v kombinaci s stx2c (5 %), což
ukazuje, ze stx2a genotyp infikujícího kmene je rizikovým faktorem pro progresi průjmu do
HUS. Z non-stx faktorů virulence byl u většiny kmenů prokázán EHEC-hlyA kódující EHEC
hemolyzin a u všech kmenů gen eae kódující adhesin intimin. Geny kódující další toxiny (cdt-
V, espP) a adhesiny EHEC byly sérotyp-specifické.

Většina ze 49 kmenů EHEC izolovaných od pacientů s průjmem bez HUS a jejich
rodinných kontaktů patřila ke stejným sérotypům jako kmeny z HUS, tj.
O157:H7/NM[fliCH7], O26:H11/NM[fliCH11] a O111:NM[fliCH8]. Vzácně se vyskytly
sérotypy O118:NM[fliCH25] a O104:H4[fliCH4], z nichž poslední je importovaný hybridní
kmen enteroagregativně hemoragické E. coli (EAHEC) izolovaný v souvislosti s německou
epidemií v roce 2011. Na rozdíl od kmenů z HUS, 71 % EHEC od pacientů s průjmem
obsahovalo stx1a gen (samotný nebo v kombinaci s stx2a a/nebo stx2c); přítomnost stx1a tedy
indikuje schopnost kmene vyvolat nekomplikovaný průjem bez progrese do HUS.

EHEC infekce se vyskytovaly během celého roku, s vrcholem v květnu až říjnu a
nejvíce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Ve 3 případech došlo k přenosu infekce v
rodinách a v 1 případě k přenosu EHEC O157:H7 z ovce na pacienta. Doba vylučování EHEC
u pacientů a asymptomatických kontaktů se pohybovala v rozmezí od 9 do 68 dnů (medián 22
dnů).

Výsledky této práce ukazují, že EHEC jsou významnými původci HUS a průjmů v
České republice a že typ stx genu je důležitým indikátorem klinického průběhu onemocnění,
konkrétně progrese nekomplikovaného průjmu do HUS. Vzhledem k absenci specifické
terapie a prevence (očkování) EHEC infekcí je proto v současné době nejúčinnější prevencí
potenciálně letálního HUS rychlá detekce EHEC ve stolici pacienta, určení rizika progrese do
HUS pomocí subtypizace stx genu a v případě potřeby okamžité zahájení vhodné podpůrné
terapie, která snižuje riziko rozvoje akutního renálního selhání. Protože jak pacienti, tak
bezpříznakoví nosiči, kteří dlouhodobě vylučují EHEC, jsou závažnými potencionálními
zdroji infekce pro své okolí, skríning EHEC v rodinách pacientů a důsledné sledování
vylučování EHEC po prodělané infekci jsou nezbytným základem pro zavedení příslušných
preventivních opatření zabraňujících šíření EHEC infekce.
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1.2  Summary

Enterohemorrhagic Eschericha coli (EHEC) cause diarrhea and diarrhea-associated
(D+) hemolytic-uremic syndrome (HUS) worldwide. D+ HUS develops as Shiga toxin (Stx)-
mediated systemic complication of diarrhea mostly in children under 5 years and is the most
common cause of acute renal failure in childhood.

The aim of this study was to determine the role of EHEC in etiology of HUS and
diarrhea in the Czech Republic, to develop rapid and reliable methods for EHEC detection
and molecular subtyping, to analyze virulence gene profiles of the EHEC isolates and their
correlation with the clinical outcome of the infection (i.e. uncomplicated diarrhea vs. HUS)
and to gain insight into the epidemiology of EHEC infections.

During 1998–2012 EHEC were isolated from stool samples of 70 % of pediatric
patients with HUS. Thirty-nine isolates belonged to serotypes [fliC types]
O157:H7/NM[fliCH7] (50 % were sorbitol-fermenting strains), O26:H11/NM[fliCH11],
O55:NM[fliCH7], O111:NM[fliCH8], O145:H28[fliCH28], O172:NM[fliCH25], and
Orough:NM[fliCH25]. EHEC O26 accounted for 41 % of all isolates. More than one third of
them belonged to a new, highly virulent clone that emerged in Germany in the 1990s and has
spread since then as a frequent cause of HUS in Europe. EHEC isolates from HUS patients
belonged to 5 stx genotypes; 76 % of them contained stx2a gene, either alone (71 %) or
together with stx2c (5 %), demonstrating that the stx2a genotype in the infecting strain is a
predictor for the risk of progression of EHEC infection to HUS. Most strains also harbored
EHEC-hlyA encoding EHEC hemolysin and all strains possessed eae encoding the adhesin
intimin. Genes encoding other toxins (cdt-V, espP) and adhesins of EHEC were serotype-
specific.

The majority (47 of 49) of EHEC strains isolated from patients with uncomplicated
diarrhea and their family members belonged to serotypes O157:H7/NM[fliCH7],
O26:H11/NM[fliCH11] a O111:NM[fliCH8], which were also associated with HUS. Moreover,
rare serotypes such as O118:NM[fliCH25] and O104:H4[fliCH4] were found;  the latter strain
was imported from Germany and shown to be the hybrid of an EHEC and enteroaggregative
E. coli (EAHEC), which caused the 2011 outbreak in Germany. In contrast to isolates from
HUS patients, 71% of EHEC isolated from patients with diarrhea harbored stx1a gene (either
alone or together with stx2a and/or stx2c) demonstrating that the presence of stx1a in the
infecting strain indicates its potential to cause diarrhea without progression to HUS.

EHEC infections occurred throughout the year, peaked between May and October, and
were the most common in the Central Bohemian and Královéhradecký regions. Transmission
of EHEC O157:H7 infection was detected within 3 families, and from a sheep to a patient.
Duration of EHEC fecal shedding in patients and their asymptomatic contacts ranged from 9
to 68 days (median, 22 days).

Taken together, our data demonstrate that EHEC are important causes of HUS and
diarrhea in the Czech Republic and the stx subtype of the infecting strain is a predictor for the
clinical outcome of the infection, specifically for the progression of uncomplicated diarrhea to
HUS. Because there is no specific therapy and prevention (vaccination) for EHEC infections,
a rapid detection of EHEC in patients´ stools, prompt subtyping of stx genes, and
administration of a suitable supportive therapy in patients at risk of HUS development are at
present the most effective measures to reduce the risk of acute renal failure and thus
potentially lethal HUS during EHEC infection. Moreover, because long-term EHEC shedders
(both patients and asymptomatic individuals) are important potential sources of the infection,
a consistent screening for EHEC shedding in patients as well as in their asymptomatic family
members are necessary to implement effective measures to prevent the spread of EHEC
infections.
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2.  ÚVOD
2.1. Onemocnění vyvolaná EHEC

Enterohemoragické E.coli (EHEC) vyvolávají široké spektrum lidských onemocnění

zahrnující nekomplikovaný vodnatý průjem, průjem s příměsí krve, hemoragickou kolitidu a

klasický (tj.diarrhea-associated, D+) HUS [Karch H, et al., 2005, Karmali MA, et al., 2004;

Croxen MA, et al., 2013]. D+ HUS je klinicky charakterizován mikroangiopatickou

hemolytickou anemií, trombocytopenií a akutním renálním selháním. Vyvíjí se jako

systémová komplikace průjmů vyvolaných EHEC u 10–15 % pacientů pod 10 let a je

nejčastější příčinou akutního renálního selhání v dětském věku [Tarr PI, et al., 2005].

Smrtnost HUS se uvádí mezi 3–5 % [Gerber A, et al., 2002]. Až 30 % pacientů, kteří se

uzdraví z akutního onemocnění, má trvalé následky, z nichž nejzávažnější je chronické

selhání ledvin vyžadující celoživotní dialýzu či transplantaci. Zdravotnická závažnost

onemocnění vyvolaných EHEC je daná nejen jejich schopností vyvolat rozsáhlé epidemie a

potenciálně letální HUS, ale i chyběním specifické terapie a prevence (vakcinace).

2.2. Sérotypy EHEC a jejich klinický význam
Nejvýznamnějším EHEC sérotypem je O157:H7/NM (klasické sorbitol-nefermentující

(NSF) kmeny), který je nejčastějším původcem sporadických onemocnění, především HUS

[Karch H, et al., 2005; Tarr PI, et al., 2005; Gerber A, et al., 2002] a vyvolal řadu rozsáhlých

epidemií [Rangel JM, et al., 2005]. Kromě toho byla izolována celá řada dalších, tzv. non-

O157:H7 EHEC sérotypů, z nichž nejčastější jsou, ve spojení se sporadickými případy či

epidemickým výskytem HUS a průjmu, O26:H11/NM, O103:H2/NM, O111:H8/NM,

O145:H28/NM a sorbitol-fermentující (SF) O157:NM [Beutin L, et al., 2004; EFSA 2013;

Marejková M, et al., 2013;  Mellmann A, et al., 2008; Orth D, et al., 2009; Tozzi E, et al.,

2003; Luna-Gierke RE, et al., 2014].

2.3. Faktory virulence EHEC a patogeneze HUS
2.3.1 Toxiny

Hlavními faktory virulence EHEC jsou Shiga toxiny (Stx), též označované

synonymem verotoxiny (VT) [Karmali MA, et al., 1985; Scheutz F, et al., 2012]. Existují 2

hlavní typy Stx, a to Stx1a (téměř shodný s Stx Shigella dysenteriae 1) a Stx2a, a v rámci

těchto se rozlišuje řada subtypů. U kmenů vyvolávajících lidská onemocnění se nejčastěji

vyskytují Stx1a, Stx1c, Stx2a, Stx2b, Stx2c, a Stx2d [Bielaszewska M, et al., 2006; Scheutz
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F, et al., 2012; Zhang W, et al., 2014; Karch H, et al., 2005]. Pouze některé Stx typy a

subtypy, konkrétně Stx2a, Stx2c a Stx2d, jsou dle epidemiologických studií signifikantně

spojeny se schopností produkujících kmenů vyvolat HUS [Friedrich AW, et al., 2002; Gerber

A, et al., 2002; Bielaszewska M, et al., 2006; Käppeli U, et al., 2011]. Stx svým cytotoxickým

účinkem poškozují mikrovaskulární endotel cílových orgánů (ledvinné glomeruly, tlusté

střevo, mozek), což rezultuje v trombotickou mikroangiopatii, která je patofyziologickým

podkladem HUS a hemoragické kolitidy [Karmali MA, 2004; Karch H, et al., 2005, Tarr PI,

et al., 2005]. V patogenezi onemocnění, především HUS, mohou hrát roli i další toxiny, jako

jsou EHEC hemolyzin, serin proteáza EspP, cytoletální distendující toxin (CDT) a cytotoxin

subtiláza [Bielaszewska M, Karch H, 2005a].

2.3.2 Adheziny a ostatní potenciální faktory virulence

Střevní kolonizace, první krok v patogenezi onemocnění vyvolaných EHEC, je

umožněna řadou fimbriálních a nefimbriálních adhezinů [Torres AG,  et al., 2005]. Nejlépe

prostudovaným je intimin, kódovaný eae genem, zodpovědný za tvorbu “attaching and

effacing“ lézí na sliznici tlustého střeva [Schmidt MA, 2010]. Další adheziny EHEC jsou

např. Efa1 (EHEC factor for adherence) [Janka A, et al., 2002], LPF (long polar fimbriae)

[Torres AG, et al., 2005], Iha (iron-regulated gene A homologue adhesin) [Tarr PI, et al.,

2000] a Sfp fimbriae (nový typ fimbrií poprvé popsán u SF EHEC O157:NM) [Brunder W, et

al., 2001]. K jiným potenciálním faktorům virulence patří sekreční systém typu II [Schmidt H,

et al., 1997], ter cluster [Yin X, et al., 2009], ureáza [Steyert SR, Kaper JB, 2012], siderofor

yersiniabactin [Karch H, et al., 1999], a faktory kódované na ostrovu patogenity OI (O

island)-122 (sen, pagC a nleB, nleE a efa1/lifA) [Wickham ME, et al., 2006].

2.4. Epidemiologie EHEC infekcí

Nejdůležitějším rezervoárem EHEC je hovězí dobytek [Karch H, et al., 2005; Alexa P,

et al., 2011; Ambrožová H, Marejková M. 2012; Čížek A, et al., 2008]. Dále byly EHEC

izolovány od ovcí, koz, koní, a řady dalších zvířat [Karch H, et al., 2005; Čížek A, et al.,

1999; Mora A, et al., 2012]. Klasickým způsobem přenosu EHEC na člověka je konzumace

kontaminovaných a tepelně nedostatečně opracovaných potravin živočišného původu, jako

jsou nepropečené hamburgery nebo nepasterizované mléko [Karch H, et al., 2005; Skočková

A, et al., 2013a]. Stále častěji se vyskytují lidská onemocnění po požití potravin rostlinného

původu, zejména kontaminové syrové zeleniny [Buchholz U, et al., 2011; Karch H, et al.,

2005; Rangel JM, et al., 2005; Taylor EV, et al., 2013]. Tak tomu bylo i v epidemii v r. 2011,
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jejímž původcem byla E. coli O104:H4, která je hybridem EHEC (produkce Stx2a) a

enteroagregativní E. coli [Bielaszewska M, et al., 2011]. Tato epidemie, která začala

v Německu a jejímž zdrojem byly klíčky pískavice - řecké seno, postihla celkem přes 4000

osob v 16 zemích Evropy, v USA a Kanadě, z nichž více než 900 onemocnělo HUS a 54

zemřelo [Karch H, et al., 2012; Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 2013].

Vzhledem k nízké infekční dávce EHEC (<50 baktérií) je důležitým způsobem šíření též

fekálně-orální přenos ze zvířete na člověka a z člověka na člověka [Karch H, et al., 2005;

Rangel JM, et al., 2005], včetně potenciálního rizika přenosu infekce fekálně-orální cestou od

asymptomatických osob [Mody RK, a Griffin PM, 2013]. Hlavní způsoby přenosu infekce

EHEC na člověka jsou graficky znázorněny na obrázku 1.

Obrázek 1. Hlavní způsoby přenosu EHEC infekce na člověka

2.5. EHEC v České republice

V České republice byly EHEC poprvé identifikovány v r. 1988 jako původci menší

epidemie HUS v České Lípě [Bielaszewska M, Janda J, 1989; Lhotová H, et al., 1990]. Další

hromadný výskyt pediatrického HUS, a to po požití nepasterizovaného mléka od kozy, která
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vylučovala v trusu EHEC O157:H7, byl zaznamenán v r. 1995 v okresech Teplice a Ústí nad

Labem [Bielaszewska M, et al., 1997]. V České republice byly také, hned po Německu,

izolovány SF EHEC O157:NM, a to jako původci sporadických případů HUS [Bielaszewska

M, et al., 1998] a rodinné epidemie s případy HUS a průjmu, kde byl stejný kmen izolován

též od krávy a jednalo se tak o první důkaz, že dobytek může být rezervoárem těchto patogenů

[Bielaszewska M, et al., 2000]. Úspěchem české mikrobiologie v oblasti diagnostiky EHEC

byl i záchyt německého epidemického kmene E. coli O104:H4 v NRL pro E. coli a shigely

SZÚ v květnu 2011, a to od americké turistky, která se infikovala při pobytu v Německu

v době epidemie a onemocněla krvavým průjmem [Marejková M, et al., 2012]. Výsledky

nedávné studie prevalence EHEC u dobytka v České republice potvrdily důležitost

monitorování těchto agens v souladu s prioritami European Food Safety Authority (EFSA) a

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Ve vybrané populaci zdravého

dobytka byla zjištěna vysoká incidence EHEC O157, O26, O103 [Alexa P, et al., 2011], které

patří mezi nejčastější vyvolavatele HUS [Karch H, et al., 2005].

3. CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE

Cílem dizertační práce bylo zjistit fenotypové a genotypové charakteristiky EHEC

izolovaných od pacientů s průjmem a HUS v České republice a nalézt jejich vztah

k závažnosti onemocnění. Z preventivního aspektu bylo důležité zavést rychlou a spolehlivou

laboratorní diagnostiku EHEC ve stolicích pacientů, včetně izolace etiologického agens a

podrobné typizace Stx-kódujících genů (stx). Protože typ Stx produkovaný infikujícím

kmenem je kritickým faktorem pro progresi infekce do HUS, co nejrychlejší sdělení výsledku

umožňuje ošetřujícímu lékaři zvolení správné terapie a může tak zabránit rozvoji HUS nebo

alespoň zmírnit jeho klinický průběh. Dalším záměrem z hlediska prevence bylo vyhledávání

asymtomatických nosičů EHEC v rodinách pacientů, kteří jsou poteciálními zdroji šíření

infekce, a dále identifikace možných zdrojů a vehikul infekce. Dílčí cíle byly definovány

takto:

1. zavést citlivé metody záchytu kmenů EHEC ve stolicích pacientů s průjmem a HUS a

zkvalitnit tak laboratorní diagnostiku těchto patogenů v České republice;

2. zavést metody detekce a subtypizace stx genů (PCR, restriction fragment length

polymorphism - RFLP);
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3. zavést molekulární sérotypizaci EHEC, tj. identifikaci jejich somatických a flagelárních

antigenů pomocí PCR a RFLP;

4. zjistit sérotypy, stx genotypy a další faktory virulence, diagnosticky důležité fenotypy a

citlivost k antibiotikům u kmenů EHEC izolovaných od pacientů s průjmem a HUS čerstvě,

tj. v období od roku 2006, a v předchozích letech (od roku 1965), tj. u kmenů EHEC, které

byly uchovávány v laboratorní sbírce NRL pro E. coli a shigely;

5. ve spolupráci s orgány Ochrany veřejného zdraví (krajskými a dalšími epidemiology)

provádět skríning EHEC u rodinných kontaktů pacientů a pokusit se odhalit možné zdroje

infekce EHEC;

6. fylogenetickou analýzou kmenů EHEC od pacientů s HUS zařadit získaná data do

evropského kontextu;

7. na základě získaných dat zmapovat geografickou a sezónní distribuci EHEC

v České republice.

4. MATERIÁL A METODY
4.1. Definice onemocnění, pacienti, vzorky humánního a nonhumánního
původu a bakteriální kmeny

HUS byl definován jako případ mikroangiopatické hemolytické anemie,

trombocytopenie a akutního renálního selhání [Tarr PI, et al., 2005]. Průjem byl definován

jako tři nebo více řídkých stolic za den, krvavý průjem jako průjem s viditelnou příměsí krve

ve stolici.

V souvislosti s HUS byly analyzovány v letech 1998 až 2012 stolice 56 dětských

pacientů. Jednalo se o sporadické případy onemocnění; pacienti byli ve věku 10–85 měsíců a

pocházeli z různých regionů České republiky.

Čtyřicet dva kmenů EHEC pocházelo od pacientů s průjmem/krvavým průjmem bez

progrese do HUS. Byly zaslány do NRL pro E. coli a shigely jako izoláty E. coli určené

séroskupiny k průkazu Stx. Jeden další kmen byl izolován v NRL ze stolice pacientky, která

se infikovala německým epidemickým kmenem E. coli O104. Pacienti s průjmem byli ve

věku 0–62 let a 18 z nich bylo hospitalizováno. V souvislosti s epidemiologickým šetřením

EHEC průjmů bylo k průkazu EHEC zasláno do NRL 68 vzorků humánního a nonhumánního
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původu (vzorky stolic od rodinných kontaktů a zvířat, vzorky vody a izoláty E. coli z písku a

z vody).

4.2  Metody
4.2.1 Detekce kmenů EHEC ve vzorcích

Vzorky stolic byly pomnoženy v Hajna bujonu s novobiocinem. Následně byla

provedena imunomagnetická separace (IMS). Pomnožené vzorky zpracovány IMS, a

paralelně i pomnožené vzorky nepodrobené IMS byly kultivovány na pevných selektivních a

diagnostických médiích usnadňujících záchyt EHEC, t.j. sorbitol MacConkey agaru (SMAC),

cefixim-teluritovém SMAC agaru, enterohemolyzinovém agaru (EHLY), a též na klasickém

krevním agaru. Z narostlých kultur, stažených z ploten do fyziologického roztoku, byla

připravena surová DNA, která byla templátem pro PCR detekci stx genů, genu eae a genů

kódujících somatické (O) antigeny nejčastěji se vyskytující u EHEC (O157, O26, O111,

O145, O103). Z stx-pozitivních vzorků byly kmeny izolovány na základě A) typických

fenotypů nejčastějších séroskupin EHEC (NSF O157 rostou v sorbitol-negativních koloniích

na SMAC a CT-SMAC; NSF O157, O26, O111, O145 a O103 produkují EHEC hemolyzin

vyvolávající neúplnou hemolýzu na EHLY agaru) v kombinací se sklíčkovou aglutinací

kolonií k průkazu O antigenu detekovaného PCR skríningem; B) v případě přítomnosti

neobvyklých séroskupin EHEC PCR skríningem stx genů u několika kolonií narostlých na

uvedených médiích, izolací stx-pozitivního kmene a následnou sérotypizací.

4.2.2 Sérotypizace, fenotypizace kmenů EHEC a citlivost k antibiotikům

Fenotypový průkaz O antigenu a bičíkového (H) antigenu byl proveden aglutinací s

komerčními antiséry. Přítomnost O antigenů byla ověřena PCR detekcí příslušných genů. fliC

geny kódující hlavní podjednotku H antigenu byly subtypovány metodou RFLP (restriction

fragment lenght polymorphism).

Izoláty byly potvrzeny jako E. coli setem API 20E a pomocí MALDI-TOF analýzy.

Fenotypové vlastnosti byly zjišťovány konvenčními metodami. Produkce EHEC hemolyzinu

byla testována na EHLY agaru, produkce Stx1a a Stx2a metodou reverzní pasivní aglutinace a

biologická aktivita Stx testem cytotoxicity na buněčné kultuře Vero.

Citlivost kmenů EHEC ke 12 antibiotikům byla zjišťována pomocí diskové difuzní

metody podle pokynů NRL pro antibiotika a s použitím standardních postupů EUCAST.
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4.2.3 Genotypizace kmenů EHEC

Všechny kmeny byly testovány na přítomnost genů stx1a, stx2a a jejich subtypů pomocí

PCR nebo PCR-RFLP. Subtypy stx2a a stx2c/stx2d byly rozlišeny pomocí RFLP PCR produktu

s použitím restrikční endonukleázy HaeIII.

Metodou PCR byly u kmenů zjišťovány geny kódující další faktory virulence EHEC

(cdt-V, EHEC-hlyA, espP, eae, efa1, lpfAO26, lpfAO157OI-141, lpfAO157OI-154, iha, sfpA, etpD, irp2,

fyuA, sen, pagC, nleB, nleE), rezistenci k teluritu (terE), produkci ureázy (ureD). Geny eae a

espP byly subtypovány dle publikovaných postupů. U epidemického kmene E. coli O104 byl

testován gen aggA a terD.

Reakce probíhaly jako duplex PCR (detekovaný gen + interní kontrola 16S rDNA).

Reakční směs obsahovala 12,5 μl PPP Master mix, 0,5 μl každého primeru o koncentraci 30

pmol, 1 μl bakteriální DNA purifikované pomocí InstaGene Matrix a PCR Ultra H2O do

objemu 25 μl. V případě, že templát pro PCR byla surová bakteriální DNA, přidávala se do

reakční směsi v objemu 2,5 μl. PCR produkty byly detekovány elektroforézou v 2%

agarózovém gelu a vizualizovány pod UV světlem.

4.2.4 Pulzní gelová elektoroforéza (PFGE) a multilokusová sekvenční analýza (MLST)

PFGE bakteriální DNA štěpené makrorestrikčním enzymem XbaI byla provedena

podle protokolu PulseNet. Pulzní profily byly vyhodnoceny pomocí softwaru BioNumerics.

MLST byla provedena pomocí sekvencovaní vnitřních fragmentů 7 housekeeping

genů pomocí dříve popsané metody. „Minimum-spanning tree“ byl vytvořen s použitím

softwaru SeqSphere (verze 0.9 beta 1) (Ridom GmbH, Münster, Německo). Alely

jednotlivých genů a sekvenční typy (ST) byly označeny v souladu s webovou stránkou pro

MLST (http://mlst.ucc.ie/mlst/dbs/Ecoli).

Literární zdroje pro PCR detekci O antigenů, faktorů virulence (včetně subtypizace) a

dalších sledovaných genů, pro fliC-RFLP, rozlišení subtypů stx2a a stx2c/stx2d pomocí PCR-

RFLP, PFGE a MLST typizaci, a pro testování cytotoxicity na buněčné kultuře Vero a

zjišťování citlivosti k antibiotikům jsou uvedeny v předchozích pracích [Marejková M, et al.,

2013; Marejková M, et al., 2012; Schmidt H, et al., 1997].
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5. HLAVNÍ VÝSLEDKY
5.1 Výsledky studie „Enterohemorrhagic Escherichia coli as Causes of

Hemolytic Uremic Syndrome in the Czech Republic“

V první studii publikované v roce 2013 v časopise PLoS ONE byly analyzovány

sérotypy, virulenční profily, fenotypy, antimikrobiální citlivost, fylogenetická struktura a

sezónní distribuce 39 kmenů EHEC izolovaných od dětských pacientů s D+ HUS v letech

1998–2012. Tři pacienti zemřeli během akutní fáze HUS, vyvolaném ve dvou případech

EHEC O26 a v jednom případě SF EHEC O157. Nejčastější séroskupinou byla O26 (41 %

kmenů) (Graf 1). Většina kmenů byla nepohyblivá, ale fliC-RFLP analýza umožnila určit H

antigen u všech (i nepohyblivých) kmenů.

Graf 1: Distribuce kmenů EHEC izolovaných od pacientů s HUS v České republice,
1998-2012, podle séroskupin (n = 39)

Všechny kmeny (kromě jednoho SF O157, který ztratil stx gen) produkovaly Shiga

toxin. V souboru bylo identifikováno pět různých stx genotypů (Graf 2 - viz.str.12), mezi

nimiž dominoval stx2a (71 %), který nebyl přítomen pouze u séroskupiny O111. Gen kódující

EHEC hemolyzin byl přítomen u všech séroskupin kromě O55. Kmeny NSF O157, O26,

O111 a O145 obsahovaly terE gen a rostly dobře na CT-SMAC. Většina kmenů byla citlivá

ke všem 12 sledovaným antibiotikům. Pouze u ampicilinu byla častěji pozorována rezistence,

a to u kmenů O26 a O111. Fylogenetická analýza kmenů metodou MLST demonstrovala 9

sekvenčních typů, které korelovaly se sérotypem. Dva z nich (ST660 a ST1595) byly

identifikovány u EHEC v souvislosti s HUS poprvé. Většina (29 z 39; 74.4 %) kmenů byla

izolována v květnu – září.
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Graf 2: Distribuce kmenů EHEC jednotlivých sérotypů izolovaných od pacientů s HUS
v České republice, 1998–2012, podle stx genotypů
(n = 38; jeden SF O157:NM kmen ztratil stx gen)

5.2 Výsledky studie „Enterohemoragické Escherichia coli jako původci

průjmu v České republice, 1965-2013“
V druhé studii, která byla přijata do tisku v březnu 2014 v časopisu Epidemiologie,

mikrobiologie a imunologie, jsou popsány sérotypy, virulenční profily, diagnosticky

významné fenotypy a antimikrobiální citlivost 49 kmenů EHEC izolovaných od 24 pacientů

s průjmem, 19 pacientů s krvavým průjmem a 6 rodinných kontaktů s infekcí EHEC v letech

1965–2013. Dále byla zmapována sezónnost a distribuce kmenů podle krajů. Z pěti

identifikovaných  séroskupin více než polovinu tvořily NSF O157 a téměř jednu třetinu

EHEC O26 (Graf 3).

Graf 3: Distribuce kmenů EHEC izolovaných od pacientů s průjmem, krvavým
průjmem a od rodinných kontaktů v České republice, 1965–2013, podle
séroskupin (n = 49)
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Všechny kmeny kromě jednoho NSF O157 produkovaly Shiga toxin. Soubor 49

kmenů EHEC se zařadil do sedmi stx genotypů. Gen stx1a samotný nebo v kombinaci s stx2a

a/nebo stx2c byl identifikován u 35 kmenů (71 %) (Graf 4).

Graf 4: Distribuce kmenů EHEC jednotlivých sérotypů izolovaných od pacientů
s průjmem a rodinných kontaktů v České republice, 1965–2013, podle stx genotypů
(n = 49)

Kromě jednoho kmene (O104:H4) byl u všech identifikován eae gen kódující adhezin

intimin. EHEC hemolyzin byl prokázán u kmenů NSF O157, O26 a O111, gen kódující

cytoletální distendující toxin se vyskytl vzácně. Kmeny všech séroskupin kromě SF O157

byly rezistentní k teluritu a rostly na CT-SMAC.

Většina kmenů byla dobře citlivá ke všem testovaným antimikrobiálním agens,

výjimkou byly 4 kmeny EHEC O26, rezistentní k ampicilinu.

Ve třech případech jsme prokázali rodinný výskyt infekce EHEC. Dva rodinné

kontakty měly průjem bez krve a u čtyř se jednalo o bezpříznakové nosičství. V jednom

případě se podařilo prokázat přenos NSF EHEC O157:NM z ovce na dítě, které onemocnělo

krvavým průjmem. Epidemiologická souvislost izolátů v tomto případě i v rodinných

výskytech byla potvrzena metodou PFGE. Průjmová onemocnění vyvolaná EHEC se

vyskytovala v průběhu celého roku, nejvíce v květnu až říjnu.
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5.3 Výsledky studie “Importovaný případ krvavého průjmu v ČR vyvolaný

kmenem hybridní enteroagregativní hemoragické Escherichia coli

(EAHEC) z velké německé epidemie v květnu 2011“
Výsledky této studie byly prezentovány v časopise Folia Microbiologica v roce 2012.

V květnu až červenci 2011 probíhala v Německu rozsáhlá epidemie HUS a průjmu vyvolaná

E. coli O104:H4, jejimž zdrojem byly kontaminované klíčky pískavice - řecké seno. Do NRL

pro E.coli a shigely byl zaslán izolát z krvavé stolice americké turistky, která přijela z

epicentra této epidemie. U kmene byl pomocí multiplex PCR protokolu, vyvinutého pro

rychlý průkaz původce epidemie, prokázán sérotyp O104:H4 a gen stx2a. I další vlastnosti

kmene, včetně rezistence k teluritu a produkce ESBL (kmen byl rezistentní k penicilinovým

antibiotikům, cefalosporinům a trimetoprim-sulfametoxazolu) potvrdily, že se jedná o

německý epidemický kmen.

5.4 Příspěvek ke studii „Enterohemoragická Escherichia coli O26:H11/H- -

nový virulentní klon, který se objevil v Evropě“
V této studii, publikované v časopise Clinical Infectious Diseases v roce 2013, byla

zjišťována korelace mezi stx genotypem a závažností onemocnění v souboru 272 kmenů

EHEC O26 izolovaných od pacientů s průjmem, krvavým průjmem nebo HUS v sedmi

evropských zemích, včetně České republiky, v letech 1996-2012. NRL pro E. coli a shigely

poskytla pro tuto studii 18 kmenů EHEC O26 s určenými stx genotypy a profily

plazmidových virulenčních genů.

Genotyp stx2a byl signifikantně spojen s rozvojem HUS, zatímco genotyp stx1a s

nekomplikovaným průjmem. Téměř 50 % kmenů genotypu stx2a patřilo na základě typické

kombinace plazmidových genů (EHEC-hlyA a etpD pozitivní, espP a katP negativní) k

novému klonu EHEC O26, který byl poprvé popsán v 90. letech v Německu [Zhang WL, et

al., 2000]. Všechny tyto kmeny současně vykazovaly v MLST sekvenční typ ST29, který je

pro kmeny nového klonu typický [Bielaszewska M, et al., 2013a]. Analýza metodou PFGE

ukázala, že nový klon je vysoce konzervovaný. Tento klon se vyskytl ve všech zúčastněných

zemích (kromě Velké Británie) včetně České republiky, kde byl zjištěn u 7 ze 16, tj. skoro

poloviny, stx2a pozitivních EHEC O26. Šest z těchto sedmi izolátů pocházelo od pacientů

s HUS a pouze jeden od pacienta s nekomplikovaným průjmem, což vypovídá o vysoké

virulenci EHEC O26 nového klonu i na úrovni České republiky.
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6. DISKUZE

Naše výsledky ukázaly, že EHEC jsou původci průjmu, krvavého průjmu a HUS

v České republice. Vedle klasické a nejznámější NSF EHEC O157:H7, nejčastějším non-

O157:H7 sérotypem v České republice je O26:H11, podobně jako jinde ve světě [Beutin L, et

al., 2004; Karch H, et al., 2005; EFSA 2013; Käppeli U, et al., 2011]. Mezi izoláty od

pacientů s HUS EHEC O26 dokonce dominují, zatímco NSF O157:H7 jsou až na druhém

místě. Fylogenetická analýza českých izolátů z HUS dále identifikovala dva nové sekvenční

typy, ST660 a ST1595, které dosud v souvislosti s HUS popsány nebyly, a představují tak

nové fylogenetické typy EHEC schopné vyvolat HUS.

Až polovinu všech EHEC O157 izolatů od pacientů s HUS tvořily SF O157 kmeny,

což je podstatně více než ve studiích z jiných zemí [Mellmann A, et al., 2008]. Zahraniční

studie ukazují, ze infekce SF EHEC O157 mnohem častěji vedou k rozvoji HUS a mají vyšší

riziko úmrtí [Rosser T, et al., 2008] než infekce NSF EHEC O157 [Rangel JM, et al., 2005].

Úmrtí dítěte s HUS vyvolaným SF EHEC O157 jsme zaznamenali i v naší studii. Další dva

dětští pacienti s HUS zemřeli v důsledku infekce EHEC O26, přičemž jeden z nich

[Marejková M, et al., 2009; Zieg J, et al., 2012] byl infikován kmenem patřícím k novému

klonu EHEC O26 [Zhang WL, et al., 2000]. Vysokou virulenci tohoto klonu dokazuje nejen

jeho signifikantní spojení se sporadickými případy HUS, včetně případů smrtelných

[Marejková M, et al., 2009; Zieg J, et al., 2012], ale i jeho epidemický potenciál [Zhang WL,

et al., 2000]. Ze všech těchto důvodů představují tyto kmeny v České republice závažný

zdravotnický problém a je třeba z preventivních důvodů pečlivě a soustavně monitorovat

jejich výskyt jak u pacientů, tak i v prostředí.

Z celkem 56 pacientů s D+ HUS byly EHEC detekovány ve stolicích 39 (70 %)

skríningem pomnožených vzorků na stx a eae geny pomocí PCR a kultivačně. Podíl

kultivačně pozitivních stolic z HUS je v souladu s daty uváděnými v jiných evropských

studiích [Gerber A, et al., 2002; Tozzi E, et al., 2003, Espié´ E, et al., 2008]. Kultivační

průkaz EHEC u pacientů s HUS je komplikován skutečností, že množství bakterií EHEC ve

stolici po začátku průjmu rychle klesá [Tarr PI, et al., 1990], takže pravděpodobnost záchytu

kmene v době rozvoje HUS se značně snižuje a část stolic může být kultivačně falešně

negativních. Provedení imunomagnetické separace (IMS) koncentrující bakterie pomocí

magnetických částic sensibilizovaných anti-O protilátkami umožnilo záchyt kmene EHEC v

pomnoženém vzorku v případě hraničního počtu EHEC bakterií ve stolici. Dále kultivace

pomnoženého vzorku na selektivních a diagnostických pevných médiích pro předběžnou



18

detekci EHEC (sorbitol MacConkey agar (SMAC), cefixim-teluritový SMAC a

enterohemolyzinový agar) usnadnila izolaci kmenů nejčastěji se vyskytujících séroskupin

EHEC na základě jejich typických fenotypů. Tyto zahrnují a) neschopnost fermentace

sorbitolu typickou pro kmeny NSF O157, b) produkci EHEC hemolyzinu u kmenů NSF

O157, O26, O111, O145, O103 a c) rezistenci k teluritu u kmenů NSF O157, O26, O145,

O111. Skutečnost, že jsme izolovali agens ze všech stx-pozitivních stolic, potvrzuje, že byly v

NRL zavedeny citlivé a spolehlivé metody pro průkaz a izolaci EHEC u pacientů s HUS, a

demonstruje, že vypracováná strategie průkazu a izolace EHEC umožňuje identifikovat jak

EHEC O157, tak i non-O157 séroskupiny. Zatímco infekce EHEC u pacientů s HUS byla

sledována systematicky a pomocí metod nezávislých na sérotypu (PCR průkaz stx), skríning

EHEC u pacientů s průjmem byl omezen na „top“ pět EHEC séroskupin (O157, O26, O103,

O111 a O145), kdy byly tyto kmeny, na základě vyhlášky 473/2008 Sb. „O systému

epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce“ ve znění novely 275/2010 Sb., zasílány jako

suspektní EHEC k průkazu Stx/stx do NRL. Tato skutečnost se odráží na spektru

identifikovaných séroskupin EHEC, kde více než 90 % izolátů patřilo k O157, O26 a O111.

U všech humánních izolátů EHEC byly subtypovány stx1a a/nebo stx2a geny a ověřena

produkce Stx. Naše výsledky ukazují, že kmeny produkující Stx2a nebo Stx2a+Stx2c

významně častěji vyvolávají HUS než kmeny s produkcí Stx1a nebo Stx1a+Stx2a/Stx2c,

které jsou častější u nekomplikovaného průjmu. K podobným závěrům dospěli i zahraniční

autoři [Friedrich AW, et al., 2002; Brooks JT, et al., 2005; Buvens G, Piérard D, 2012].

Protože Stx (sub)typ kmene má zásadní význam pro progresi lokální infekce EHEC (průjmu)

do systémové toxémie (HUS), je preventivního hlediska nutné, jako součást určení rizika

rozvoje HUS u pacienta s průjmem, provádět rychlou subtypizaci stx genů u izolovaných

kmenů EHEC a výsledky okamžitě hlásit ošetřujícímu lékaři, který zajistí vhodnou terapii

snižující rozsah akutního renálního poškození (Obrázek 2 - viz str. 17).

Molekulární sérotypizace, obzvláště metoda fliC-RFLP, umožnila spolehlivou detekci

H antigenů i u nepohyblivých kmenů, které tvořily více než polovinu našich kmenů.

Informace o stejných fliC-RFLP profilech kmenů z různých zdrojů je důležitá při

epidemiologických šetřeních, kdy je východiskem pro další, podrobné srovnání pomocí

molekulárních metod včetně PFGE.

Několik pozorování rozšířilo znalosti o epidemiologii EHEC infekcí v České

republice. Metodou PFGE jsme identifikovali epidemiologickou souvislost kmenů NSF

EHEC O157 od dítěte s krvavým průjmem a ovce z rodinné farmy. Je to první

dokumentovaný případ přenosu EHEC infekce z ovce na člověka v České republice.
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Obrázek 2: Subtyp stx genu kmene EHEC je indikátorem klinického průběhu infekce.
Význam subtypizace stx genů pro určení rizika rozvoje HUS u pacienta s průjmem
vyvolaným EHEC a schematické znázornění dalších postupů založených na
mikrobiologickém nálezu.

Ojedinělé případy přenosu z ovce byly popsány i v jiných zemích [Heuvelink AE, et

al., 2002; Söderlund R, et al., 2012]. Zvířata jiných druhů byla identifikována v České

republice jako zdroj nákazy v předchozích letech. V roce 1995 byl v severních Čechách

zaznamenán případ HUS po požití nepasterizovaného mléka od kozy, která vylučovala EHEC

O157 [Bielaszewska M, et al., 1997]. V roce 1998 byl popsán přenos infekce SF EHEC O157

přímým kontaktem z krávy na dva chlapce, z nichž u jednoho se rozvinul HUS [Bielaszewska

M, et al., 2000].

V několika studiích v České republice byly monitorovány možné rezervoáry EHEC

testováním rektálních výtěrů dobytka, mléčných filtrů a kravského mléka na různých farmách

dobytka, a dále syrového masa a zeleniny z tržní sítě [Alexa P, et al., 2011; Čížek A, et al.,

1999; Čížek A, et al., 2008; Skočková A, et al., 2013a; Skočková A, et al., 2013b]. Tyto

studie ukázaly, že dobytek je významným rezervoárem EHEC a možným zdrojem infekce i

v České republice a potvrzují důležitost monitorování EHEC v souladu s prioritami EFSA a

ECDC.

Dále jsme analyzovali šíření infekce EHEC v okolí pacientů a dobu vylučování

EHEC. V létech 2006–2013 bylo zjištěno nosičství (většinou asymptomatické) v rodinách 4

pacientů s HUS (nepublikovaná data) a 3 pacientů s průjmem. Podobné případy byly

zaznamenány i v zahraničí [Hanna JN, et al., 2007; Lienemann T, et al., 2012]. Dlouhodobé
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vylučování EHEC se vyskytuje u dětí, dospělých, u pacientů s manifestní infekcí i osob

bezpříznakových. Tito všichni jsou potencionálními zdroji infekce pro své okolí. Z

preventivního hlediska to znamená nutnost skríningu EHEC i v rodinách pacientů, sledování

doby vylučování kmene, a eliminace pozitivních osob z návštěvy dětských kolektivů a styku

s potravinami [Mody RK, et al., 2013].

Případy infekcí EHEC se vyskytovaly v průběhu celého roku, s nejvyšším záchytem v

květnu až říjnu. Nejvíce případů infekcí EHEC bylo zaznamenáno ve Středočeském,

Královéhradeckém kraji a Praze, dále v Libereckém a Moravskoslezském kraji. Zatím není

jasné, zda mezikrajové rozdíly odráží skutečné rozdíly v prevalenci EHEC nebo jsou

důsledkem různého systému detekce a zasílání suspektních izolátů k další typizaci do NRL.

V průběhu velké německé epidemie v květnu až červenci 2011 se nám podařilo

zachytit importovaný epidemický kmen E. coli O104:H4 (hybrid EHEC a enteroagregativní

E. coli) u americké turistky, která přijela do Prahy ze Severního Německa s průjmovým

onemocněním a zde byla hospitalizována. Rychlá izolace a identifikace kmene E. coli

vzácného sérotypu a atypických vlastností byla umožněna díky použití vhodných selektivních

médií a nově vyvinutých a v naší laboratoři promptně aplikovaných molekulárních postupů,

což je nezbytným předpokladem pro záchyt nových, neobvyklých patogenů.

7. ZÁVĚRY
1. V NRL pro E. coli a shigely byly zavedeny a optimalizovány rychlé a citlivé metody pro

detekci kmenů EHEC a tak byla výrazně zvalitněna laboratorní diagnostika těchto

patogenů. Informace o přítomnosti kmene EHEC ve stolici pacienta je možné nahlásit

ošetřujícímu lékaři v nejkratší možné době.

2. Byly zavedeny metody subtypizace stx genů. Rovněž tato indicie, informace o subtypu Stx,

je z preventivního hlediska velice potřebná pro lékaře k úvaze o pravděpodobnosti

progrese průjmu do HUS a rozhodování o správné volbě terapie. Naše výsledky ukazují, že

kmeny s produkcí Stx2a, samotného nebo spolu s Stx2c, jsou významně častěji spojovány

s komplikovanou formou onemocnění, t.j. HUS.

3. Molekulární sérotypizace EHEC, tj. identifikace somatických a flagelárních antigenů

pomocí PCR a RFLP dovolila přesné určení sérotypu a porovnání s údaji publikovanými

ve světové literatuře.
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4. Byly zjištěny sérotypy, stx genotypy a další faktory virulence, diagnosticky důležité

fenotypy, antibiotická rezistence a to jak u čerstvých izolátů z let 2006–2013, tak i zpětně

(od roku 1965) u kmenů z laboratorní sbírky NRL pro E.coli a shigely. Nejčastěji

zastoupenými sérotypy jsou NSF O157:H7/NM a O26:H11/NM. Kromě stx genů

obsahovaly kmeny všech sérotypů i řadu non-stx faktorů virulence, jejichž spektrum bylo

většinou sérotyp-specifické.

5. Z preventivního aspektu bylo velice důležité navázání spolupráce s orgány Ochrany

veřejného zdraví (krajskými a dalšími epidemiology), a to při sledování bezpříznakového

nosičství v rodinách pacientů s infekcí EHEC a při vyhledávání možných zdrojů infekce.

Během dizertační práce se v jednom případě skutečně podařilo najít zvířecí zdroj (ovce

z rodinné farmy).

6. České kmeny od pacientů s HUS byly podrobeny fylogenetické analýze metodou MLST a

ve spolupráci s Ústavem hygieny Univerzity v Münsteru porovnány se sbírkou HUSEC

(HUS-associated E. coli), která obsahuje kmeny izolované od pacientů s HUS v Německu.

Byly tak zjištěny dva nové sekvenční typy, které tato sbírka neobsahuje a představují tedy

nové fylogenetické typy EHEC schopné vyvolat HUS.

7. Byla zmapována sezónní a krajová distribuce EHEC v České republice. Infekce EHEC se

vyskytovaly během celého roku, s vrcholem v květnu až říjnu a nejvíce ve Středočeském a

Královéhradeckém kraji.

Předkládaná práce tak podstatně přispěla ke zvýšení znalostí o úloze EHEC jako
původců HUS a průjmů v České republice, epidemiologii těchto infekcí, a podařilo se
vypracovat a aplikovat postupy rizikové analýzy a prevence těchto závažných infekcí.
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