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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou infekcí způsobených Clostridium difficile a 

jejich diagnostikou. V úvodu teoretické části jsou popsány základní charakteristiky C. 

difficile včetně malého poohlédnutí do historie. Dále jsou popsány příčiny a projevy 

onemocnění, které může bakterie způsobit, a jakým způsobem je lze léčit. Nechybí ani 

zmínka o epidemiologické situaci v ČR a ve světě. Jsou zde také zmíněny možnosti 

laboratorní diagnostiky a detekce C. difficile, popsány principy jednotlivých metod a 

interpretace výsledků. V neposlední řadě práce pojednává o rizikových faktorech, které 

zvyšují možnost vzniku klostridiových infekcí a o způsobech prevence tohoto 

onemocnění.  

V následující praktické části jsou popsány přesné laboratorní postupy jednotlivých 

metod, potřebné reagencie a pomůcky. Dále jsou zde uvedeny výsledky vyšetřovaných 

vzorků stolice, které jsou získané pomocí dvou metod. Metody i výsledky jsou v této 

části porovnávány.  

V závěrečné části mé práce jsou shrnuty poznatky vyplývající z praktické části. 

Jsou zde také vyhodnoceny cíle stanovené v úvodu. 
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Abstract 

This thesis deals with the issue of infections caused by Clostridium difficile and 

their diagnostics. In the introduction to the theoretical part basic characteristics of c. 

difficile are described, including small look back in history. Below are described the 

causes and manifestations of the disease, which the bacteria can cause and how it can be 

treated. There is also a mention of the epidemiological situation in the Czech Republic 

and in the world. In addition the possibilities of laboratory diagnostics, the detection of 

c. difficile, the principles of individual methods and  the interpretation of results are 

mentioned. Finally, the work discusses the risk factors that increase the possibility of 

clostridial infections and the ways of prevention of this disease. 

The following section describes the exact practical laboratory techniques for the 

individual methods, the necessary reagents and equipment. Then there are the results of 

the tested stool samples, which are obtained by using two methods. Methods and results 

are compared in this section. 

In the conclusion of my work the findings resulting from the practical part are 

summarized. There are also evaluated the objectives set out in the introduction. 
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1 ÚVOD 

Clostridium difficile je jeden z nejvýznamnějších nozokomiálních patogenů 

současnosti. Infekce způsobené C. difficile, označované zkratkou jako CDI (Clostridium 

Difficile Infection) se manifestují průjmy a záněty střevní sliznice různého stupně a 

závažnosti. Nejtěžší formy infekce mohou být komplikovány tvorbou pseudomembrán  

a jedná se o tzv. pseudomembranózní kolitidu. Těžký průběhu onemocnění v závislosti 

na kondici pacienta, jeho věku a komorbiditách  může končit fatálně. Hlavním 

rizikovým faktorem pro rozvoj infekce je předchozí nebo současná léčba antibiotiky. 

Výskyt C. difficile onemocnění nepřináší pouze riziko pro hospitalizované pacienty, ale 

i značnou ekonomickou zátěž pro nemocnici. V současné době je zvyšující se výskyt C. 

difficile celosvětovým zdravotnickým problémem.  

K epidemiologickým analýzám a posouzení rizik z hlediska virulence 

jednotlivých izolátů C.difficile se využívá subtypizace založená na molekulární 

identifikaci ribotypu, tedy ribotypizace.  

V České republice je podle prvních typizačních výsledků nejrozšířenější C. 

difficile ribotyp 176, který je geneticky blízce příbuzný prokazatelně vysoce 

virulentnímu C. difficile ribotypu 027.  

Včasný a přesný záchyt přítomnosti C. difficile je důležitým faktorem pro zahájení 

adekvátní terapie pacienta a zavedení příslušných protiepidemických opatření 

zamezujících šíření infekce na další vnímavé pacienty. Názory na diagnostické schéma 

laboratorní diagnostiky infekcí způsobených C. difficile a interpretaci laboratorních 

nálezů nejsou doposud zcela jednotné. 

Cílem této práce je porovnání senzitivity dvou komerčních diagnostických metod 

na stanovení C. difficile GDH (glutamát dehydrogenázy) a C. difficile toxinů A&B. 

Dále pak návrh na sestavení optimální diagnostického schématu C. difficile infekcí 

pomocí dostupným laboratorních metod používaných v rámci rutinního a výzkumného 

provozu na Ústavu lékařské mikrobiologie ve FN v Motole. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Historie Clostridium difficile 

Bakterie C. difficile, byla poprvé popsána roku 1935 autory Halle a O´Toole jako 

součást střevní mikroflóry novorozenců (1). Vzhledem k její obtížné kultivaci byla 

tehdy pojmenována jako Bacillus difficilis. V roce 1974 byly vlastnosti této bakterie 

podrobněji popsány včetně přítomnosti, pro tuto bakterii charakteristického enzymu, 

glutamát dehydrogenázy. Zároveň byl postupně zjištěn její hojný výskyt v přírodě a ve 

stolicích zvířat (2). Ve stejné době byly dokumentovány první případy 

pseudomembranózní kolitidy, původně popsané již v roce 1893 (3), jejichž výskyt byl 

připisován zejména grampozitivní bakterii Staphylococcus aureus (2). Podání orálního 

vankomycinu vykazovalo pozitivní terapeutický efekt v případě těchto infekcí.  Díky 

své úspěšnosti v léčbě se stala orální forma vankomycinu základním lékem pro léčbu 

pseudomembranózní kolitidy. V roce 1974 bylo publikováno autory Tedesco a kol. 

zjištění, že anaerobní infekce léčené klindamycinem mohou vést sekundárně k rozvoji 

závažných průjmových onemocnění. Postupem času však bylo zjištěno, že právě 

podávání antibiotik vede k riziku  rozvoje průjmových onemocnění (2), jejichž 

podkladem je nejčastěji narušení mikroflóry tlustého střeva a lokálnímu přerůstání 

patogenních mikroorganismů včetně C.diffcile (4). 

O rok později, v roce 1978, bylo prokázáno, že původcem pseudomembranózní 

kolitidy je C. difficile (5). 

V současné době je C. difficile závažným nozokomiálním patogenem, který je 

spojován zejména s průjmy v souvislosti s předchozí nebo současnou antibiotickou 

terapií. Stav pacienta se může zkomplikovat zpomalením až zastavením střevní 

peristaltiky a rozvojem pseudomembranózní kolitidy. Komplikace mohou vyústit až ke 

vzniku toxického megakolon a následné perforace střeva, které bývají často letální (6). 
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2.2 Charakteristika Clostridium difficile 

2.2.1 Morfologie 

C. difficile je striktně anaerobní, gram pozitivní, sporulující tyčinka. Vegetativní 

formy bakterie jsou extrémně citlivé na přítomnost kyslíku (7). Výskyt C. difficile je 

popsán jak v půdě, tak i v gastrointestinálním traktu lidí i zvířat. Morfologicky můžeme 

rozeznávat dvě formy: štíhlé, rovné tyčinky s cylindrickými sporami, nebo mohutné 

tyčinky, které tvoří subterminální spory. Buňky mají sklon k autolýze. Autolýza 

postihuje nejdříve polární sporangium, poté spora vypadá jako terminální. Ve střevě C. 

difficile sporuluje daleko více, než v in vitro podmínkách. Sporulaci in vitro ale můžeme 

podpořit přídavkem žlučových solí a žloutku. Spory této bakterie jsou málo odolné vůči 

vysokým teplotám. Teplota poškodí lytický germinační enzym a zablokuje tak 

germinaci spor (8;9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 1 Tyčinky C. difficile  (ÚLM FN Motol) 
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2.2.2 Biochemické vlastnosti 

Bakteriální druh C. difficile kvasí řadu sacharidů a hydrolyzuje želatinu. Je citlivý 

na vankomycin, ale je rezistentní na cefoxitin a většina kmenů i na klindamycin. Toto 

klostridium bylo pojmenované podle nesnadné kultivace. Díky moderním kultivačním 

technikám a používání selektivních půd to již neplatí. Používají se půdy s přídavkem 

cefoxitinu a cykloserinu, které zamezí růstu doprovodné mikroflóry. Nadále ale 

samozřejmě platí, že hlavní podmínkou úspěšné kultivace je spolehlivá anaerobióza. 

Tvoří relativně velké ploché kolonie protažené ve směru očkovací čáry 

s nepravidelnými okraji (obr. 2). Při použití kultivačních půd, které obsahují vitamin K1, 

můžeme při UV světle pozorovat světle zelenou fluorescenci (8;9). 

 

 

 

Velká část genomu C. difficile se podílí na kódování faktorů, které umožní přežití 

bakterie v trávicím traktu. Tyto kódující oblasti produkují enzymy, které pomáhají 

transportovat a metabolizovat sacharidy. Jeden z těchto enzymů (p-hydroxyfenylacetát 

dekarboxyláza) umožňuje organismu produkovat kresol, bakteriostatickou sloučeninu, 

která je pravděpodobně inhibitorem střevních mikrobů. Je to sloučenina, která je 

zodpovědná za charakteristický zápach C. difficile. Kromě toho produkuje C. difficile i 

Obr. 2 Kolonie Clostridium difficile na Brazierově půdě (ÚLM FN Motol) 
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jiné sloučeniny, díky kterým je bakterie schopna využívat dusíku a fosfolipidů ze stravy 

hostitele a přežít v přítomnosti žlučových kyselin (5). 

Produkuje také specifický antigen, glutamát dehydrogenázu (GDH). Je 

produkován ve vysokém množství u všech kmenů, toxigenních i netoxigenních. 

Stanovení GDH je důležitým krokem, díky němuž lze spolehlivě vyřadit C. difficile 

negativní vzorky (5;10). 

Mezi hlavní faktory virulence patří produkce toxinu A, B, adhesinového faktoru, 

hyaluronidázy a schopnost sporulace (7). 

 

2.3 Toxiny Clostridium difficile  

2.3.1 Toxiny A a B 

Toxigenní kmeny C. difficile mohou produkovat různé spektrum toxinů. Většina 

toxinogenních kmenů C. difficile produkuje toxin A, jehož produkce je kódována genem 

TcdA a toxin B, jehož produkce je kódována genem TcdB. Toxin A je enterotoxin 

s chemotaktickými účinky na neutrofily stimulující infiltraci polymorfonukleárních 

neutrofilů  v ileu s následným uvolněním cytokinů. Toxin A také způsobuje cytopatický 

efekt, který napomáhá rozrušení mezibuněčných vazeb a tím zvýšení propustnosti 

střevní stěny (7). Toxin B je cytotoxin, který indukuje depolymerizaci aktinu se ztrátou 

buněčné cytoskeletu (7). In vitro je 100x až 1000x účinnější než toxin A. Nově však 

bylo zjištěno, že oba toxiny mají potenciál i samostatně vyvolat onemocnění. Důkazem 

toho je propuknutí závažné infekce způsobené kmeny, u kterých byla zjištěna 

přítomnost toxinu B, ale chyběl toxin A. (5) 

Oba toxiny jsou velké, dvousložkové proteiny obsahující enzymaticky aktivní 

podjednotky A a B. Podjednotka B přenáší podjednotku A do cílové buňky. Každý 

toxin má čtyři strukturní domény. Produkce určitého toxinu zahrnuje čtyři kroky, které 

zprostředkovává příslušná doména. C-konec obou toxinů obsahuje receptory vázající 

doménu. Tato doména má krátké kombinované opakující se oligopeptidy (CROPs). 

V případě toxinu A se oligopeptidy (CROPs) váží na sacharidy v lidském 

glykoproteinovém receptoru gp96, receptor pro toxin B zatím není znám (5).  

Navíc oba toxiny stimulují uvolnění protizánětlivých cytokinů, jako jsou tumor 

nekrotizující faktor (TNF-α), interleukin-1β (IL-1β) a interleukin 8 z aktivovaných 
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makrofágů. To vede k vyplavování neutrofilů a podněcuje zánětlivou reakci. Hromadění 

neutrofilů je zodpovědné za pseudomembranózní shluky u těžkých kolitid (5).  

Průkaz přítomnosti jednoho nebo současně obou toxinů ve vyšetřované stolici je 

jednou ze základních metod v diagnostice CDI. 

2.3.2 Binární toxin 

Přibližně 6 až 12 % kmenů C. difficile produkuje další toxin, nazývaný jako C. 

difficile transferáza (CDT), v současné době uváděný jako binární toxin. Geny kódující 

binární toxin jsou lokalizovány na Cdt lokusu. Binární toxin je tak nazvaný proto, že je 

složen ze dvou podjednotek, CDTa a CDTb, které jsou produkovány a secernovány 

z buněk jako dva oddělené polypeptidy. Kombinací těchto polypeptidů vzniká 

intenzivně působící cytotoxin (5). 

 

 2.4 Hypervirulentní kmen  

Kmeny, které jsou díky kumulaci řady faktorů virulence pravděpodobně spojeny 

se závažnějším onemocněním a zvýšenou úmrtností jsou označované jako 

hypervirulentní. Jejich identifikaci umožňuje například ribotypizace. Příkladem 

hypervirulentního typu jsou ribotyp 027 a ribotyp 078. Ohniska výskytu těchto kmenů 

se dramaticky rozšířila na počátku nového tisíciletí a v některých oblastech má na 

svědomí až 50 % případů. Za více než 10 let výzkumu se zjistilo, že existuje několik 

faktorů, které přispívají k úspěšnému šíření a zvýšení patogenity těchto klonů. Mezi tyto 

faktory patří již zmiňovaná produkce toxinů včetně binárního toxinu, vyšší pohotovost 

ke sporulaci, vysoká schopnost adherence k slizničním povrchům, případně získaná 

rezistence k některým antibiotikům zahrnující fluorochinolony a další základní 

antimikrobiální přípravky (5). 

 

2.5 Onemocnění CDI 

2.5.1 Patogeneze onemocnění 

Zánětlivé onemocnění tračníku, vyvolané pomnožením toxigenního kmene C. 

difficile v důsledku dysmikrobie střevní sliznice, se u vnímavého jedince může 

manifestovat lehkými až středně těžkými průjmy.  Působením toxinů na střevní sliznici 
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Obr. 3 Endoskopický obraz pseudomembranózní kolitidy ( www.kolonoskopie.cz) 

dochází u těžších forem k tvorbě ostrůvkových ulcerací, které se překrývají pablánami, 

tento stav je označován jako pseudomembranózní kolitida (obr. 3). Pokud dojde k 

útlumu či úplné zástavě střevní peristaltiky, střevní stěna neplní již svoji fyziologickou 

bariérovou funkci, nedochází k odplavování toxinů a může docházet k rozepínání 

tračníku a rozvoji tzv. toxického megakolon. Tato forma je spojena se zaplavením 

organismu toxickými látkami, rizikem rychlého rozvoje sepse, případně střevní rupturou 

a bezprostředním ohrožením života (11). 

 

2.5.2 Klinické příznaky 

Klinické příznaky kolitidy jsou velmi variabilní, stejně tak doba manifestace od 

prvotního podnětu (antibiotická terapie, chirurgický výkon). První projevy se dostaví za 

3 až 9 dní, mohou se ale objevit i za několik týdnů. Přítomny jsou průjmy, často se 

vyskytuje zvracení, bolesti břicha, subfebrilní teploty (37 – 38 °C). Komplikací je pak 

rozvoj známek peritoneálního dráždění (znaky svědčící o zánětu pobřišnice) a sepse. 

V případě komplikací je pravděpodobné, že onemocnění dospělo do subileózního až 

ileózního stavu s možností vzniku toxického megakolon, kdy je vysoké riziko výše 

uváděné nekrózy a perforace střeva (11).  

Obávanou a velmi nepříjemnou komplikací CDI jsou rekurence, tedy stav, kdy se 

infekce opakovaně vrací a mnohdy vyžaduje opakované hospitalizace. V mnoha 
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případech nepomůže ani opakované podání antibiotik volby a pacient a jeho okolí se 

dostávají do téměř bezvýchodné situace, která může vyústit v extrémní vyčerpání 

postiženého jedince s ohrožením na životě (11). 

Typickou laboratorní změnou je výrazná leukocytóza, a to 20 – 30 000/μL, 

hodnoty CRP jsou zvýšené jen mírně (11). 

U novorozenců je C. difficile součástí běžné střevní mikroflóry. V dospělosti už 

jen výjimečně, zhruba u 3 % zdravých jedinců (11). 

 

2.5.3 Rizikové faktory 

Mezi hlavní rizikové faktory pro vznik onemocnění patří zejména střevní 

dysmikrobie, na jejíž vznik má zásadní vliv podávání antibiotik. Použití zejména 

širokospektrých antibiotik předchází vzniku onemocnění až v 90 % případů. Mezi 

nejvíce riziková antibiotika patří aminopeniciliny kombinované s inhibitory beta-

laktamáz, cefalosporiny 2. a vyšší generace, klindamycin, linkomycin a v poslední době 

také fluorochinolony. K rozvoji choroby však může dojít i u osoby, která žádná 

antibiotika neužívala. Jedná se například o pacienty s maligní i benigní stenózou střeva 

a ischemií střeva. Příčinou může být i dlouhotrvající operační výkon. Svoji roli hraje 

také celkový zdravotní stav nemocného. Dalšími rizikovými faktory, jejichž význam 

zatím není zcela znám, jsou látky snižující žaludeční aciditu – inhibitory protonové 

pumpy a blokátory histaminových receptorů (11).  

Nejohroženější jsou však pacienti nad 65 let se současným výskytem většího 

počtu nemocí. Infekce v mladších věkových skupinách ale nejsou výjimkou (12).  

Dalšími rizikovými faktory kromě věku jsou délka hospitalizace, imobilita střeva 

a imobilita pacienta (12).  

 

2.6 Terapie CDI 

Prvním krokem léčby je vysazení antibiotik, pokud to klinický stav pacienta 

vůbec umožňuje. Další léčebné postupy závisí na stavu pacienta. V těžkých případech je 

pacient umístěn na monitorované lůžko a je mu podávána parenterální výživa. Nemocní 

s lehkým průběhem onemocnění zůstávají u klasického příjmu potravy. Klíčové je 

podání antibiotik, které jsou účinné na C. difficile a podávají se po dobu 10 až 14 dnů. 

Pro léčbu CDI se používají dva základní přípravky (11). 
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2.6.1 Metronidazol 

Prvním z nich je metronidazol. Účinný je jak při parenterálním, tak i perorálním 

podání. Je levnější než vankomycin, nicméně léčba metronidazolem je méně spolehlivá 

a nese s sebou větší riziko vedlejších účinků. Také ho nelze podávat v graviditě. Je 

doporučován spíše pro léčbu pacientů s lehkým průběhem nemoci. Nitrožilní podání 

bývá indikováno při subileózním nebo ileózním stavu v kombinaci s enterálně podaným 

vankomycinem (11). 

2.6.2 Vankomycin 

Druhou variantou přípravku v léčbě klostridiových infekcí je vankomycin podaný 

perorálně.  Aplikovaný ústy se na rozdíl od metronidazolu ze zažívacího traktu 

nevstřebává, tudíž se podává v menších dávkách. Podmínkou jeho účinku je fungující 

peristaltika (11). 

2.6.3 Fidaxomicin 

V poslední době se do léčebného použití zařadilo zcela nové makrocyklické 

antibiotikum, fidaxomicin. První zkušenosti v léčbě CDI dokumentují jeho vysokou 

účinnost s nízkým procentem rekurencí. Jeho širšímu klinickému využití zatím brání 

poměrně vysoká cena (13). 

2.6.4 Fekální transplantace 

Účinnou metodou, kterou lze využít k prevenci dalších relapsů, je „fekální 

transplantace“. Jedná se o transplantaci stolice od zdravých nejlépe příbuzných dárců. 

Výsledkem je rychle obnovená střevní mikroflóra. Dárce musí být před transplantací 

řádně vyšetřen na přítomnost střevních patogenních bakterií, parazitů, HIV i virů 

hepatitidy. Příjemci se několik dní před transplantací podává perorální vankomycin a 

poté se aplikuje nálev dárcovské stolice, buď pomocí nasogastrické sondy nebo 

střevním nálevem.  Úskalím této metody mohou být etické problémy a riziko přenosu 

infekčních agens (12). 

2.6.5 Další možnosti léčby 

Pokud selže konzervativní léčba, nebo je už na její zahájení pozdě, přichází na 

řadu urgentní chirurgická intervence. Její podstatou je odstranění úseku postiženého 
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střeva, hemikolektomie. Načasování operace je velmi obtížné, pokud už neexistují 

známky perforace střeva, díky kterým by byla operace jasnou indikací.  

Jakmile se uklidní akutní stav a vymizí příznaky, trvá ještě několik týdnů či 

měsíců dysmikrobie a je zde riziko reinfekce. K recidivě onemocnění dochází zhruba ve 

25 % případů. Z toho důvodu se doporučuje dlouhodobě podávat probiotika s kvasinkou 

Saccharomyces boulardii. K podávání probiotik ale zatím neexistují žádné přesvědčivé 

důkazy o jejich účinnosti, proto je jejich doporučení zcela neutrální (11). 

 

2.7 Prevence 

Klostridiové infekce jsou přenášeny fekálně-orální cestou, často rukama 

nemocničního personálu. Až 59 % personálu má kontaminované ruce sporami. Pacienti 

postižení CDI silně kontaminují svoje okolí a na suchém povrchu spory vydrží i několik 

měsíců. Obecné zásady kontroly CDI spočívají na dvou základních principech. Prvním 

z nich je omezení vzniku klostridiových infekcí snížením spotřeby antibiotik obecně. 

Druhý princip spočívá v prevenci přenosu, a to včasnou diagnózou a zavedením 

potřebných hygienických opatření, izolací pacienta na samostatném pokoji s vlastním 

WC, dbát na hygienu rukou, věnovat zvláštní pozornost úklidu a sporicidní dezinfekci 

(12). 

 

2.8 Epidemiologická situace ve světě  

C. difficile je ve vyspělých zemích v současnosti hlavní příčinou průjmů 

nozokomiálního původu. Zvýšená morbidita a mortalita související s výskytem CDI 

byla zaznamenána na přelomu tisíciletí v severní Americe a následně došlo k rozšíření 

obdobných problémů do dalších oblastí včetně většiny evropských zemí. Při hledání 

počátečních příčin tohoto rychle vzniklého fenoménu byl za většinou závažných forem 

a lokálních epidemií zpětně identifikován hypervirulentní PCR ribotyp 027, 

charakterizovaný mimo jiné extrémně vysokou produkcí toxinů A i B. Další následné 

zkušenosti ale ukázaly, že ribotypů s podobnými vlastnostmi se objevilo více a jejich 

výskyt je mnohdy regionálně podmíněn. V UK se například často vyskytuje ribotyp 

106, v Holandsku ribotyp 078, v asijských zemích byl popsán epidemický výskyt 

závažných forem CDI v návaznosti na ribotyp 017 (14).   
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Do zatím poslední již statisticky zpracované evropské studie z roku 2008 

publikované v roce 2010 se zapojilo 97 nemocnic z 29 zemí. Většinou to byly velké 

nemocnice, lze tak soudit podle počtu přijatých pacientů za den. Z 67 % se jednalo o 

fakultní nemocnice. Do studie byli zahrnuti pacienti starší než 2 roky. Pro podrobnější 

charakterizaci bylo možno použít 395 izolátů ze 73 nemocnic z 26 zemí. Bylo 

identifikováno 65 různých ribotypů, z toho bylo 6 ribotypů nových – 228, 229, 230, 

231, 232 a 234. Nejčastějšími PCR ribotypy byly 014 a 020 (v 19 zemích), 001 (v 13 

zemích) a 078 (v 18 zemích). 13 izolátů bylo toxin A negativní, toxin B pozitivní. 6 

vzorků (2%) bylo zcela negativních, proto nebyly zahrnuty do dalšího testování. 

Hypervirulentní C. difficile ribotyp 027 byl detekován z 19 vzorků (14). 

Z České republiky byly zaslány vzorky od 152 pacientů z 3 nemocnic. U 10 

vzorků byla prokázána přítomnost jednoho z toxinů. Nejvíce byly zastoupeny ribotypy 

017 a 023 (14). 

 

 

Ribotypy Frekvence výskytu Ribotypy Frekvence výskytu 

014/020 61 (16%) 023 10 (3%) 

001 37 (10%) 046 8 (2%) 

078 31 (8%) 003 7 (2%) 

018 23 (6%) 011 6 (2%) 

106 20 (5%) 053 6 (2%) 

027 19 (5%) 056 6 (2%) 

002 18 (5%) toxin A a B pozitivní 

nebo binární toxin 
90 (23%) 

012 17 (4%) 

017 14 (4%) toxin A negativní, toxin 

B pozitivní kmeny 
13 (3%) 

015 13 (3%) 

126 12 (3%) Celkový počet vzorků 389 

Tab. 1 Identifikované ribotypy a jejich zastoupení v Evropě 
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2.9 Epidemiologická situace v ČR 

Během mapování epidemiologické situace v ČR v roce 2013 bylo vyšetřeno 624 

izolátů C. difficile z 11 mikrobiologických pracovišť. Typizace probíhala pomocí 

ribotypizace s využitím kapilární elektroforézy. Bylo identifikováno 75 různých 

ribotypů.  

Vzorky vykultivovaných kmenů z průjmových stolic pocházely od 

hospitalizovaných pacientů, u kterých bylo podezření na klostridiovou infekci.  

Podle prvních výsledků vykazovalo 53 ribotypů pozitivitu genu pro produkci 

toxinu A a B. Z toho 10 ribotypů současně pozitivitu genů pro binární toxin. 

Netoxigenních kmenů bylo 12. Nejvyšší procentuální zastoupení přísluší ribotypu 176, a 

to celých 40 %, 251 kmenů. Mezi další vícekrát opakující se ribotypy patří 014 (8,2 %), 

012 (5,8 %), 001 (3,9 %), 017 (5,1 %), 020 (2,7 %) a 078 (2,4%). 

Přesto že studie nepokryla plošně celou republiku, představuje podstatnou 

informaci o epidemiologické situaci. C. difficile ribotyp 176 se v tak hojném zastoupení 

vyskytuje pouze v ČR a v Polsku. A právě tento ribotyp je geneticky úzce příbuzný 

nejobávanějšímu hypervirulentnímu C. difficile ribotypu 027. Ribotyp 176 stejně jako 

ribotyp 027 produkuje binární toxin, který je pravděpodobně příčinou rekurentních 

epizod onemocnění (15). 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Laboratorní diagnostika CDI 

Spolehlivá laboratorní diagnostika vychází z různých algoritmů kombinujících 

několik metod. Základem je jak imunoenzymatický průkaz glutamát dehydrogenázy 

(GDH) a toxinů A&B, tak využití molekulárně amplifikačních technik, které jsou cílené 

na detekci genů kódujících produkci toxinů. Součástí komplexní diagnostiky je 

kultivační vyšetření stolice a izolace C.difficile pro potřeby molekulárně typizačních 

technik. Z těch je nejvíce využívána ribotypizace umožňující subtypizaci  C.difficile na 

úrovni, která kromě jiného umožňuje identifikaci hypevirulentních kmenů. 

3.1.1 C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE 

C. difficile Quik Chek Complete
®

 (Techlab, USA) je rychlý membránový 

imunoenzymatický test detekující současně GDH a toxiny A&B .  

 

Princip testu:  

Specifické protilátky jsou imobilizovány na membráně ve třech vertikálních 

liniích. Vzorek stolice je před analýzou ředěn dilučním roztokem, který již obsahuje 

konjugát. Jako konjugát je použita monoklonální protilátka specifická pro GDH a 

polyklonální protilátka specifická pro toxiny A&B, obě značené křenovou peroxidázou. 

Během 15 minutové inkubace dojde v případě přítomnosti hledaného antigenu ve 

vzorku ke specifické vazbě antigen-protilátka. Po aplikaci do reakčního okna kazety 

případné komplexy antigen-protilátka-konjugát migrují přes filtrační vrstvu na 

membránu, kde dojde k vazbě se specifickými imobilizovanými protilátkami. Následuje 

promývací krok a přidání substrátu s 10 minutovou inkubací. Pokud došlo k navázání 

imunokomplexů antigen-konjugát na protilátku, dojde k barevné změně příslušné 

testovací linie (16;17;18;19). 
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Interpretace výsledků (16;17;18;19): 

Odečet testu je nutné provést po 10 minutové inkubaci se substrátem.  

 

C. difficile GDH pozitivní, toxin negativní: viditelná modrá svislá linie a tečkovaná 

linie. 

  

 

C. difficile GDH pozitivní, toxin pozitivní: viditelná modrá svislá linie, tečkovaná linie 

a modrá svislá linie. 

 

C. difficile negativní: viditelná tečkovaná linie.  

  

Obr. 4 GDH pozitivní, toxin negativní (www.alere.co.uk) 

Obr. 5 pozitivní vzorek (www.alere.co.uk) 

Obr. 6 negativní vzorek (www.alere.co.uk) 
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3.1.2 DiaSorin LIAISON  

Liaison
®
 C. difficile GDH test, Liaison

®
 C. difficile Toxins A&B (DiaSorin, USA) 

je automatizovaná chemiluminiscenční imunoanalýza sendvičového typu určená 

k detekci antigenu C. difficile GDH (glutamát dehydrogenáza) a toxinů ze vzorků stolic 

na přístroji Liaison
® 

(20). 

 

Princip testu:  

Vzorek stolice je v případě nutnosti naředěn ředícím roztokem obsaženým v 

komerčním kitu. Centrifugací v extrakční zkumavce oddělíme pevné části stolice 

(zbytky potravy) od následně analyzované tekuté části.  

Při detekci GDH je vzorek inkubován s paramagnetickými částicemi potaženými 

monoklonální protilátkou proti GDH a protilátku proti GDH konjugovanou 

s isoluminolem. Po promývacím kroku je započata chemiluminiscenční reakce přidáním 

startovacího činidla (20).  

Při detekci toxinů A&B je vzorek nejprve inkubován s konjugátem, který 

obsahuje polyklonální protilátky proti toxinu A a B. Následuje inkubace s 

paramagnetickými částicemi potaženými monoklonální protilátkou proti toxinu A a 

polyklonální protilátkou pro detekci toxinu B. Po promývacím kroku je započata 

chemiluminiscenční reakce přidáním startovacího činidla (20). 

Intenzita světelného signálu je měřena pomocí fotonásobiče v relativních 

světelných jednotkách (RLU). Intenzita světelného signálu je přímo úměrná koncentraci 

analytu ve vzorku, v kalibrátorech a v kontrolách (20). 

 

Vyhodnocení testu:  

Analyzátor LIAISON automaticky vypočítá hladinu zkoumaného analytu, která je 

uvedena jako hodnota indexu. Podle této hodnoty je výsledek zařazen do skupiny 

pozitivní, negativní nebo nejasný (tabulka 2). 

Hodnota cut-off byla stanovena na základě zkušebních vzorků, které 

představovaly skupiny pacientů s pozitivním nebo negativním nálezem (20). 
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Index Výsledek Interpretace 

≤ 0,90 negativní Bez detekce zkoumaného analytu 

>0,90 a < 

1,10 
nejasný 

Opakovat vyšetření z nové extrakce z původního 

vzorku; 

vzorky, které vyjdou pozitivně při druhém testu, 

by měly být brány jako pozitivní; 

vzorky, které vyjdou negativně v druhém testu, by 

měly být brány jako negativní. 

≥ 1,10 pozitivní přítomnost detekovaného analytu 

Tab. 2 Interpretace výsledků 

 

3.1.3 Anaerobní kultivace Clostridium difficile 

Tato metoda je určena k izolaci a předběžné identifikaci C. difficile ze vzorků 

stolice. Před vlastní kultivací je nutné provést alkoholový šok. 

Alkoholový šok slouží částečně k dekontaminaci vzorku od vegetativních forem 

organismů a zároveň přispívá k vyklíčení spor C. difficile. Vzorek stolice je smíchán 

přibližně v poměru 1:1 se 70% methylalkoholem. Po 30-60 minutové inkubaci dojde 

k sedimentaci vzorku. Ke kultivaci na selektivním agaru se použijí 2 kapky sedimentu, 

které se rozočkují bakteriologickou kličkou po celém povrchu média. Kultivace probíhá 

za striktních anaerobních podmínek při 37 °C 48 až 72 hodin (obr. 7). 

Obr. 7 Anaerobní box (www.trigon-plus.cz) 
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Vegetativní formy C. difficile jsou extrémně náchylné na přítomnost kyslíku. 

Běžné atmosféře by neměly být vystaveny déle než 30 minut. 

Většina selektivních agarů pro kultivaci C. difficile obsahuje sodné soli kyseliny 

cholové k podpoře klíčení spor, ρ-hydroxyfenyloctovou kyselinu pro zvýraznění západu 

a cykloserin/cefoxitin, který zamezí růstu doprovodné střevní mikroflóry. Může být 

zahrnut i vaječný žloutek, který podpoří diferenciaci C. difficile z několika dalších 

klostridií (21). 

 

Při předběžné identifikaci C. difficile se hodnotí několik základních parametrů: 

 morfologie kolonie (šedá/bělavá barva; nepravidelné hrany) 

 bez zákalu kolem kolonie (na médiích na bázi vaječného žloutku) 

 zápach připomínající koňský nebo sloní hnůj 

 zelenožlutá fluorescence pod UV světlem 

 aglutinace s C. difficile latexovým činidlem  

 Gramovo barvení kolonií z neselektivního agaru (přítomnost subterminálních 

spor) 

V současné době je možno k identifikaci izolátů C. difficile využit přístroj 

MALDI TOF (Matrix Assisted Laser desorption Ionization Time-of-Flight), který 

funguje na principu hmotností spektrometrie (Bruker Daltonics, USA) (22). 

 

3.1.4 PCR-ribotypizace 

PCR-ribotypizace je v Evropě považována za zlatý standard v molekulární 

typizaci C. difficile. Tato metoda je založena na amplifikaci specifického úseku 

v genomu C. difficile. Jedná se o úsek mezi geny pro 16S - 23S ribozomální DNA. 

Jednotlivé ribotypy se od sebe liší jak počtem kopií, tak délkou jednotlivých úseků. 

DNA z verifikovaných kolonií C. difficile je izolována pomocí chelexových částic 

(23). PCR amplifikace je provedena s jedním párem primerů značených fluorescenčním 

barvivem podle standardního operačního protokolu ECDIS-net (European Clostridium 

difficile infection surveillance network). 

Separace naamplifikovaných produktů je provedena s použitím kapilární 

elektroforézy (ABI 3130, Applied Biosystems). Jako separační médium se používá 
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polymer POP 7 (Applied Biosystems. LIZ 1200 (Applied Biosystems) je ke každému 

vzorku přidán jako interní velikostní standard (24). 

Získané elektroforetické profily jsou porovnány s Webribo databází 

(https://webribo.ages.at). 

3.2 Materiál a metody 

V naší práci bylo celkem vyšetřeno 307 vzorků průjmovitých stolic od pacientů 

s podezřením na CDI hospitalizovaných ve FN Motol zaslaných na vyšetření do ÚLM 

v Motole v období 1. 1. 2014 – 31. 3. 2014. K vyšetření stolice na přítomnost C.difficile 

je nutno zaslat stolici v kontejneru, nikoli pouze rektální výtěr. K vyšetření je až na 

výjimky indikována pouze průjmovitá stolice. Každý vzorek byl po obdržení na 

centrálním příjmu ÚLM Motol zapsán do laboratorního informačního systému (MIClab) 

a bylo mu přiděleno pořadové číslo. 

Přijaté vzorky byly co nejdříve po doručení na laboratoř paralelně vyšetřeny 

pomocí dvou imunochemických souprav určených k průkazu GDH (glutamát 

dehydrogenáza) a toxinů A&B. Konkrétně se jednalo o výše popsané komerční kity, C. 

Diff. Quik Chek Complete (Alere, USA) a Liaison
®
 C. difficile GDH a Toxins A&B 

(DiaSorin USA). Principem těchto metod je reakce antigenu s protilátkou. V případě C. 

Diff Quik Chek Complete se používá monoklonální protilátka specifická pro GDH a 

polyklonální protilátka pro toxiny. Liaison
®
  C. difficile GDH a Toxins A&B využívá 

monoklonální protilátku proti GDH. Pro detekci toxinu A je použita monoklonální 

protilátka a pro toxin B polyklonální protilátka. Optimálně by měl být vzorek vyšetřen 

do dvou hodin po odběru; tento požadavek se týká především průkazu toxinů výše 

uvedenými imunochemickými metodami, neboť toxiny nejsou stabilní a opožděné 

vyšetření může způsobit falešnou negativitu výsledku (10). V případě negativity všech 

testů byl vzorek hodnocen jako negativní a výsledek byl uvolněn v MIClabu. 

V případě pozitivity alespoň jednoho z testů byly výsledky rovněž zaneseny do 

MIClabu a uvolněn mezivýsledek vyšetření. Ošetřující lékař je v těchto případech 

informován o možném CDI s tím, že konečný výsledek bude definitivně uzavřen po 

dalších doplňujících testech. Příslušný vzorek kultivován za anaerobních podmínek na 

selektivním médiu pro C. difficile (Brazier, Oxoid) s předchozím alkoholovým šokem 

(10). 

V případě pozitivní kultivace na průkaz C. difficile byly suspektní kolonie 

konfirmovány pomocí MALDI-ToF a byl uvolněn nový mezivýsledek. 
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Citlivost na antibiotika volby metronidazol a vankomycin byla stanovena pomocí 

E-testu (viz obr. 8 a 9). Výsledky citlivosti na antibiotika byla součástí dalšího 

mezivýsledku vyšetření.  

 

 

 

 

DNA z čistých izolátů C. difficile pro molekulární typizaci byla izolována pomocí 

chelexových částic Chelex 100 Resin (Bio-Rad). Ribotypizace byla provedena podle 

SOP ECDIS-network. Elektroforeogramy byly porovnány s Webribo databází. Po 

stanovení C. difficile ribotypu je vydán konečný výsledek vyšetření a pacient byl 

uvolněn z MiClabu jako uzavřený. 

 

3.3 Výsledky 

Celkem bylo vyšetřeno 307 vzorků průjmovité stolice. Souhrnné výsledky 

vyšetření jsou uvedeny v tab. 3. U 236 (77%) vzorků byl výsledek testů C.Diff. Quick 

Chek Complete a Liaison
®
 C. difficile GDH test, Toxins A&B (DiaSorin, USA) 

negativní. Tyto vzorky byly hodnoceny jako definitivně negativní a dále nebyly 

testovány. U 28 (9%) vzorků vykazovaly oba použité testy C.Diff. Quick Chek 

Complete a Liaison
®

 C. difficile GDH, Toxins A&B souběžnou pozitivitu GDH a toxinu 

A&B. Ve 42 (14%) případech byla prokázána oběma testy pozitivita GDH, ale průkaz 

toxinů A&B byl negativní. V jednom případě jsme zachytili izolovanou pozitivitu 

průkazu toxinů testem provedeným na přístroji Liaison při pozitivním průkazu GDH 

oběma testy. 

Obr. 8 Stanovení citlivosti na metronidazol 

(ÚLM FN Motol) 

Obr. 9 Stanovení citlivosti na vankomycin 

(ÚLM FN Motol) 
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Počet 

vyšetření 

C.Diff. Quick 

Chek Complete 

GDH 

C.Diff. Quick 

Chek Complete             

toxiny A&B 

Liason 

Ag 

 

Liason 

toxiny 

 

Počet 

vykultivovaných 

kmenů 

236 - - - - nekultivováno 

42 + - + - 30 

28 + + + + 28 

1 + - + + 1 

Tabulka 3. Výsledky jednotlivých vyšetření 

 

Všechny vzorky, které vykazovaly pozitivitu alespoň jednoho testu, byly 

kultivovány, po provedení alkoholového šoku, na selektivním médiu Brazier 

v anaerobním prostředí 48-72 hodin. Kultivačně bylo prokázáno C.difficile pozitivních 

59 vzorků stolic ze 71 (83%) kultivovaných. U 12 vzorků (17 %) nebyla bakterie při 

kultivaci prokázána. U všech 59 vykultivovaných kmenů C. difficile byla stanovena 

citlivost k vankomycinu a metronidazolu pomocí E-testu a byla provedena izolace DNA 

pomocí chelexových částic, sloužící k následné ribotypizaci. Všechny kultury C. 

difficile byly současně zamraženy při -80C a jsou archivovány. 

Z celkového počtu 59 kmenů byly v 10 případech prokázány netoxigenní 

ribotypy. Tyto kmeny nemají geny pro tvorbu ani jednoho toxinu (A, B, binární). 

V našem souboru byl nejčastěji zastoupen netoxigenní ribotyp 596 (6x - 10%), který byl 

izolován u dětí do dvou let věku hospitalizovaných ve FN Motol. Dále mezi netoxigenní 

ribotypy patří ribotyp  009, 031 a dva nové ribotypy, které se nepodařilo blíže určit, 

protože se jejich elektroforetický profil neshodoval s žádným profilem Webribo 

databáze. 

Z toxigenních ribotypů byl nejčastěji identifikován C. difficile ribotyp 014 (9x - 

15%), dále 012 (8x - 13%), 176 (8x - 13%) a 017 (5x - 8%). Ve třech případech byly 

identifikovány ribotypy 001, 020 a 439. Dvakrát byl zachycen ribotyp 015 a zbývající 

ribotypy (479, 482, 203, 005 023, 029, AI-9-1 a jeden nový toxigenní) byly 

identifikovány pouze jedenkrát. 
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Ribotyp Počet kmenů Toxigenita Ribotyp Počet kmenů Toxigenita 

014 9 + 009 1 - 

012 8 + 479 1 + 

176 8 + 482 1 + 

596 6 - 203 1 + 

017 5 + 005 1 + 

001 3 + 023 1 + 

020 3 + 031 1 - 

439 3 + 029 1 + 

nový ribotyp 3 2x -/1x + AI-9-1 1 + 

015 2 + Celkem kmenů 59 

Tabulka 4. Nejčastěji identifikované ribotypy 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8. Nejčastěji identifikované ribotypy 
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4 DISKUZE 

Cílem naší práce bylo nastavení optimálního diagnostického schématu pro 

diagnostiku CDI ve FN Motol. Pro vyšetřování suspektních stolic jsme použili dvě 

různé metody pro detekci GDH, enzymu vysoce specifického pro C.difficile, a toxinů, 

dále anaerobní kultivaci a ribotypizaci kmene. 

V našem souboru pacientů s podezřením na infekci vyvolanou C. difficile  bylo 

vyšetřeno celkem 307 vzorků. 236 vzorků bylo na základě výsledků vyhodnoceno jako 

negativní. U těchto pacientů nebyla potvrzena diagnóza CDI a při přetrvávajících 

průjmech měla být prodloužena izolační opatření, dokud nebude objasněna příčina 

průjmů.  

U 28 pacientů jsme prokázali pozitivitu jak GDH, tak i toxinů A&B. Pozitivita 

byla shodně prokázána u obou testovaných souprav. Pozitivní průkaz C. difficile 

společně s klinickými příznaky potvrzuje diagnózu CDI. Pro stanovení citlivosti na 

antibiotika volby a další molekulární typizaci je nutné izolovat kmen kultivačním 

vyšetřením příslušného vzorku stolice. Všech 28 vzorků bylo následně i kultivačně 

pozitivních a všechny učené ribotypy patřily mezi toxigenní. 

V jednom případě jsme zaznamenali pozitivitu C. difficile GDH u obou 

porovnávaných souprav, ale pozitivitu průkazu C. difficile toxinů pouze u testovací 

soupravy Liaison
®
 C. difficile Toxins A&B. Tento výsledek může ukazovat na vyšší 

senzitivitu tohoto testu oproti druhé testované soupravě. Zda se jedná o signifikantně 

vyšší senzitivitu, nemůžeme posoudit, vzhledem k malému souboru pacientů 

vykazujících pozitivitu alespoň jednoho testu. Tento rozdíl v citlivosti si také 

vysvětlujeme rozdílným principem testů. Quik Chek Complete
®

 test je metodou 

imunoenzymatickou, kdy detekce probíhá na imobilizovaných protilátkách na 

membráně a výsledek testu (barevná změna) je odečítána vizuálně. Test Liaison
®
 C. 

difficile toxin A&B je metoda chemiluminiscenční. Protilátka je navázaná na 

paramagnetické kuličce, která díky svému tvaru poskytuje větší povrch pro navázání 

případného antigenu. Výsledkem chemiluminiscenční reakce je světelný signál, který je 

měřen fotonásobičem, citlivým detektorem schopným zachytit i slabé světelné signály. 

I když se nám nepodařilo prokázat statisticky významnou vyšší senzitivitu 

jednoho z testů, vidíme výhodu ve dvoustupňovém uspořádaní testů Liaison
®
 C. difficile 

GDH a C. difficile toxin A&B. V případě negativity průkazu GDH již není prováděn 
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test na průkaz toxinů, v našem souboru se jednalo 236 (77%) vzorků, tudíž dochází ke 

značné ekonomické úspoře. 

42 pacientů mělo pozitivní pouze GDH, zatímco průkaz obou toxinů byl 

negativní. Podle posledních evropských doporučení takový výsledek nepotvrzuje 

diagnózu CDI a je nutné zvážit další možné příčiny průjmu. Vzhledem k pozitivitě C. 

difficile GDH lze předpokládat, že pacient je kolonizován C. difficile a dochází tedy 

k uvolňování spor do prostředí, což může ohrozit další vnímavé pacienty, pokud se 

jedná o skutečně toxigenní kmen. V našem souboru bylo 20 vzorků GHD pozitivních a 

současně toxin negativních. Následná ribotypizace identifikovala všech 20 izolátů jako 

toxigenní kmeny. Toto zjištění může znamenat, že buďto se jednalo o nízkou senzitivitu 

imunoenzymatického testu pro detekci toxinů nebo příslušné kmeny, byť mají geny pro 

produkci toxinů, toxiny neprodukovaly. Podle našeho názoru je tedy třeba při hodnocení 

výsledků izolované pozitivity GDH také brát v úvahu to, že v současné době není na 

trhu dostupný test na průkaz C. difficile deklarující 100% senzitivitu. V případě 

izolované pozitivity GDH je ve FN Motol výsledek hlášen telefonicky a konzultován se 

současným klinickým stavem pacienta pro zvolení dalšího diagnostického postupu. 

Následně je stolice kultivována a izolát C. difficile je podrobněji identifikován 

ribotypizací.  

Všechny stolice vykazující pozitivitu, alespoň jednoho testu byly anaerobně 

kultivovány na selektivním médiu pro C. difficile. 12 stolic bylo kultivačně negativních. 

Ve všech případech se jednalo o stolice GHD pozitivní, ale toxin negativní. Kultivační 

negativitu, ale GDH pozitivitu si můžeme vysvětlit zkříženou reaktivitou testu s jinými 

anaeroby nebo již probíhající antibiotickou terapií či malým množstvím C. difficile  ve 

stolici. 

10 izolátů C. difficile bylo určeno jako netoxigenní ribotyp. U těchto ribotypů 

nebyla prokázána přítomnost genů pro tvorbu toxinů. Všech deset vzorků vykazovalo 

pouze pozitivitu C. difficile GDH testu, který nedokáže rozlišit mezi toxigenním a 

netoxigenním kmenem C. difficile. 

Spektrum ostatních zachycených toxigenních ribotypů odpovídá spektru ribotypů 

vyskytující se v Evropě (14) s výjimkou C. difficile ribotypu 176. Ten byl identifikován 

zejména na území ČR a Polska (15). Podle prvních výsledků molekulární typizace v ČR 

za rok 2013 je tento ribotyp predominantním ribotypem pro ČR (15). 

  



Bakalářská práce  2014 

30 

5 ZÁVĚR 

Časná a správná diagnostika infekcí vyvolaných C. difficile je důležitá pro 

zahájení terapie pacienta a nastavení protiepidemických opatření k zabránění šíření 

infekce na vnímavé jedince. 

V naší práci jsme porovnávali senzitivitu dvou komerčních testů na stanovení C. 

difficile GDH (glutamát dehydrogenázy) a toxinů A a B. Výrazně vyšší senzitivitu 

jednoho z testů se nám nepodařilo prokázat. Ekonomicky výhodné je dvoustupňové 

uspořádání testování, kdy není třeba vyšetřovat C. difficile GDH negativní vzorky na 

přítomnost C. difficile toxinů A a B.  

Jako problematickou vidíme interpretaci C. difficile GDH pozitivních vzorků se 

současným negativním průkazem obou toxinů imunoezymatickými metodami. 

Zejména tento výsledek vyžaduje dostatečně kvalitní a včasnou komunikaci mezi 

klinikem a mikrobiologem. Pouze tak lze odlišit klinicky významný nález vyžadující 

cílenou léčbu CDI od pouhé kolonizace netoxigenním, či toxigenním kmenem. 
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7 SEZNAM ZKRATEK 

CD Clostridium difficile 

GDH glutamát dehydrogenáza 

CDI Clostridium Difficile Infection 

CDT Clostridium difficile transferáza 

GIT gastrointestinální trakt 

NRL Národní Referenční Laboratoř 

PCR polymerázová řetězová reakce 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

 

 

 


