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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. Izoláty patřily k sérotypům [fliC typům H antigenu] O157:H7/NM[fliCH7] (kde 50 %

byly sorbitol-fermentujíci 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
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u všech kmenů gen eae kódující adhesin intimin. Geny kódující další toxiny EHEC (cdt-V,

espP) a adhesiny 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.


