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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá problematikou onemocnění způsobené
Campylobacter jejuni. Tato gramnegativní bakterie vyžaduje ke svému růstu
speciální podmínky a od své první izolace, která se podařila až v roce 1973
s rozvojem vhodných selektivních médií, je považována jako agens způsobující
kampylobakteriózu, což je závažná alimentární infekce člověka připomínající
salmonelózu. I přes své náročné růstové podmínky se tato bakterie stala velmi
úspěšnou, především díky své nízké infekční dávce a snadnému přenosu
z potravin, zejména drůbeže. Kampylobakterióza se tak stala problémem nejen
u nás v České republice, ale i v ostatních státech světa.
Diplomová práce tak pojednává nejen o všeobecných vlastnostech rodu
Campylobacter, způsobech přenosu, patogenezi a patogenitě, ale i o projevech
onemocnění, léčbě CJ a jeho stále se zvyšující antimikrobiální rezistencí.
V diplomové práci jsou dále vyhodnocena data o pacientech, která jsem získala
z ústavu klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Je zde
uveden i vývoj počtu nakažených lidí v Královéhradeckém kraji (2003-2013) a
také porovnány záznamy záchytu CJ i v České republice se situací v okolních
státech (2005-2012).
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Abstrakt
The subject of this thesis is the illness caused by Campylobacter jejuni.
This Gram-negative species of bacteria, which requires specific conditions for
its growth, was not successfully isolated until 1973, when usable selective
growth media were developed. Since its discovery, it is considered the cause of
campylobacteriosis, which is a severe human gastroenteritis resembling
salmonellosis. Despite its selective growth conditions, this species of bacteria
became highly successful, in particular as a result of its low needed infectious
dose and easy transfer from food, especially poultry. Campylobacteriosis
therefore became a problem not just in the Czech Republic, but throughout the
world.
This thesis discusses not only the common properties of the
Campylobacter genus, its infectious career paths, pathogenesis and
pathogenicity, but also symptoms of campylobacteriosis, its treatment, and the
ever increasing resistance of this species to antibiotics. I further analyzed 2003
to 2013 patient data obtained from the Center for Clinical Microbiology at the
Hradec Králové University Hospital. Finally, development of the number of
infections in the Hradec Králové district is compared with the overall Czech
Republic records, as well as with those of the neighboring countries (20052012).
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1. Úvod
Před třiceti lety nikdo nevěděl, že značná část infekčních průjmů, jejichž
etiologie zůstávala neobjasněna, je způsobena kampylobaktery. Tehdy, na
začátku sedmdesátých let, belgičtí vědci Butzler a Skirrow izolovali ze stolic dětí
s průjmy při použití kultivace v mikroaerofilním prostředí drobné, pohyblivé,
zahnuté mikroby. Ty podle tvaru a místa výskytu byly nazvány Campylobacter
jejuni (řecky campylos = zahnutý, baktron = rod). [1]
C. jejuni je hlavním etiologickým agens kampylobakterióz. Četnost
výskytu tohoto onemocnění v České republice zaznamenala po roce 1995
významnou změnu, kdy se nemocnost prudce zvýšila a již několik let mají
kampylobakteriózy vzrůstající tendenci. V roce 2007 překonal výskyt tohoto
onemocnění počtem hlášených případů dokonce i výskyt salmonelóz. V této
diplomové práci proto uvádím i obecné porovnání s rodem Salmonella. O
kampylobakterióze bude více pojednáno v teoretické části, včetně léčby,
prevence a možných komplikacích.
V teoretické části diplomové práce bych čtenáře dále ráda seznámila s
obecnou charakteristikou rodu Campylobacter. Jsou zde popsány základní
morfologické a biochemické vlastnosti, růstové podmínky a bližší informace o
způsobu přenosu, patogenitě a patogenezi tohoto mikroba.
Kampylobakterióza je v současné době nejrozšířenější alimentární
nákazou bakteriálního původu v České republice, proto bych se
v experimentální části ráda zaměřila na prevalenci tohoto onemocnění a
vytvořila přehled pacientů s CJ a porovnala je dle různých parametrů. Data o
pacientech jsem získala z ÚKM ve FNHK. Experimentální část jsem obohatila o
přehled výskytu kampylobakteriózy v Královéhradeckém kraji.
Kampylobakterióza je problémem nejen u nás, ale i ve světě, proto jsem do své
práce zařadila i výskyt tohoto onemocnění v sousedních státech ČR.
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2. Teoretická část
2.1. Campylobacter jejuni
2.1.1. Historie
Název rodu Campylobacter pochází z řečtiny a označuje tvar mikroba
(zakřivená tyč). Mikrob byl poprvé izolován v roce 1909 britskými veterináři
McFadyeanem a Stockmanem z potracených plodů ovcí a byl označen jako
Vibrio fetus. [3] Kampylobaktery byly tedy původně popsány jako zvířecí
patogeny a zařazeny do rodu Vibrio. V roce 1947 Vinzent a spol. prokázali
patogenitu těchto nových vibrií tím, že úspěšně izolovali V. fetus z krve
gravidních žen, postižených dlouhodobým hořečnatým onemocněním
s následným spontánním potratem. Tito pacienti byli nakaženi z mléka krav, ve
kterém se daný mikroorganismus vyskytoval. O deset let později Kingová
nalezla v krvi pacienta mikroorganismus, který morfologicky odpovídal druhu V.
fetus, avšak který se odlišoval svými biochemickými a antigenními vlastnostmi.
Toto nové species označila termínem „ related vibrio“. [4]
V 60. letech se objevily popisy závažných systémových onemocnění
vyvolaných Vibrio fetus zejména u novorozenců a u osob s imunodeficitem.
Počet infekcí prokazatelně způsobených touto bakterií byl vzhledem
k nedostatečně účinným izolačním technikám až do začátku 70. let nízký.
Teprve v polovině 70. let 20. století upozornili téměř současně Skirrow a Butzler
na častý nález tohoto agens u průjmových onemocnění dětí a byly také
poznány jeho náročné růstové podmínky, které jej odlišovaly od vibrií. Mikrob
byl proto vyčleněn do nového rodu Campylobacter. [3]
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2.1.2. Taxonomie
V roce 1973, s rozvojem vhodných selektivních médií, Véron a Chatelain
vypracovali komplexní taxonomii rodu Campylobacter a definovali 4 druhy: C.
fetus, C. coli, C. jejuni a C. sputorum. [4] V roce 1983 byly popsány ve sliznici
antra žaludku při známkách akutní gastritidy mikroorganismy označené jako
„Campylobacter-like“. O 6 let později – v roce 1989 – byl tento mikrob nazván
Helicobacter pylori, neboť má odlišné vlastnosti od kampylobakterů a je
typickým lidským patogenem. [5]
Rod Campylobacter byl postupně rozšiřován a revidován a v roce 1991
Vandame a DeLey navrhli vytvořit novou čeleď Campylobacteraceae (Obr.č.1).
Současná taxonomie zahrnuje do této čeledi 3 rody: Campylobacter,
Arcobacter, Sulfurospirillum a nesprávně pojmenovaný druh Bacteroides
ureolyticus.

Obrázek č. 1: Zařazení rodu Campylobacter [6]

Samotný rod Campylobacter je tvořen osmnácti genotypicky
homologními druhy (Obr. č. 2): C. canadensis, C. coli, C. concisus, C. curvus,
C. fetus subsp. fetus, C. fetus subsp. veneralis, C. gracilis, C. helveticus, C.
hominis, C. hyointestinalis subsp. hyointestinalis, C. hyointestinalis subsp.
doylei, C. jejuni subsp. jejuni, C. jejuni subsp. doylei C. lanienae., C. lari, C.
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mucosalis, C. rectus, C. showae, C. sputorum bv. faecalis. C. sputorum bv.
sputorum a C. upsaliensis.

C.canadensis
C.Concisus
C.coli
C.Curvus
C. fetus sub sp. fetus
C.fetus
C.gracilis
C.helveticus
rod Campylobacter

C. fetus sub sp. veneralis

C. hyointestinalis sub sp. hyointestinalis

C.hominis
C. hyointestinalis sub sp. lawsonii
C.hyointestinalis
C.Jejuni

C. jejuni sub sp. doylei

C.lanienae

C. jejuni sub sp. jejuni

C.mucosalis
C.upsaliensis

C. suporum biovar faecalis

C.sputorum
C. sputorum biovar sputorum
C.lari
C.rectus
C.showae

Obrázek č. 2: Taxonomie rodu Campylobacter [4]

2.1.3. Další významné druhy
Z těchto osmnácti druhů jich jedenáct může vyvolat lidská onemocnění.
Z epidemiologického hlediska jsou pro člověka nejdůležitější dva druhy C. jejuni
a C. coli. C. jejuni je od ostatních kampylobakterů snadno rozpoznatelný díky
jeho schopnosti hydrolýzy hippurátu, rezistenci k cefalotinu a citlivosti
k nalidixové kyselině. C. coli je součástí normální střevní flóry prasat a psů a
může způsobovat i onemocnění člověka. Přes 80 % případů onemocnění
člověka je způsobeno C. jejuni a kolem 10 % případů C. coli.
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Dalším významným patogenem je Campylobacter fetus, který žije
v genitálním ústrojí ovcí a hovězího dobytka. Objevili jej britští veterináři Mc
Fadyean a Stockman v roce 1909 jako původce zmetání ovcí a dobytka. Tento
mikrob byl dlouho považován za vibrio a onemocnění se proto nazývalo vibriové
zmetání. Jako podmíněný patogen někdy způsobuje u člověka infekce spojené
s bakteriémií, nikdy však u zdravého. U imunokompromitovaných osob může
způsobovat systémová onemocnění (vaskulitidy, abscesy, bakteriémie,
meningitidy u kojenců) vždy s vážnou prognózou. U 4 z 5 žen v druhém
trimestru gravidity, které onemocní infekcí C. fetus, dojde k porodu mrtvého
dítěte. [1, 3, 7, 8, 26, 48]
Výjimečně může lidské onemocnění způsobit i C. hyointestinalis, který
se přirozeně vyskytuje v trávicím ústrojí vepřů [3] a C. lari (dříve C. laridis), který
patří do skupiny termofilních kampylobakterů a byl poprvé identifikován v roce
1980 ze vzorků racků. C. lari bývá izolován především z vod a ze střevního
obsahu ptáků, ale také z prasat, psů a jiných domácích i volně žijících zvířat.
Výjimkou nejsou ani jeho nálezy v mořských živočiších, jako jsou nejrůznější
mušle nebo ústřice, což může představovat nebezpečí onemocnění člověka při
konzumaci těchto nedostatečně tepelně ošetřených produktů. U člověka C. lari
způsobuje nejčastěji enteritidy, gastroenteritidy a především u osob s
oslabeným imunitním systémem i celková onemocnění. [9]
Dalším takovým zástupcem je Campylobacter upsaliensis, který byl
poprvé izolován a popsán teprve v nedávné době. V roce 1983 byla zjištěna
přítomnost nového kataláza negativního Campylobacter sp. ve féces psů, kteří
byli ošetřeni na veterinární klinice v Uppsale. Tento mikroorganismus byl
původně zařazen do skupiny CNW (catalasa negative or weak positive strains).
V roce 1985 byly poprvé popsány CNW organismy i v lidské stolici. Na základě
homologních studií bylo zjištěno, že se jedná o nových druh, který byl
pojmenován podle místa, kde byl poprvé popsán, jako C. upsaliensis. V dalších
letech byl C. upsaliensis stále častěji izolován od zvířat i z humánních vzorků a
byl potvrzen jako humánní enteropatogen. [9] Onemocnění vyvolaná
jednotlivými kampylobaktery jsou uvedena v tabulce č. 1 [4]

12

Tabulka č. 1: Onemocnění vyvolaná, nebo indukovaná jednotlivými druhy rodu
Campylobacter [4]

2.1.3.1. Campylobacter jejuni subsp. doylei
Campylobacter jejuni se dělí na dva poddruhy a to C. jejuni subsp. jejuni,
který je patogenní a je považován za jednu z nejčastějších příčin humánních
gastroenteritid a C. jejuni subsp. doylei. [10] Tento kmen byl izolován ze vzorků
trusů dětí s průjmem v Austrálii a Jižní Africe a ze žaludečních biopsií u
dospělých v Německu a Velké Británii. Optimální teplota pro růst je 35 - 37°C,
kdy při teplotě 42 °C rostou velice špatně anebo vůbec. Patogenita tohoto
organismu zatím není známa. [11]
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Hlavním fenotypovým znakem používaným k odlišení těchto druhů je
neschopnost C. jejuni subsp. doylei redukovat nitrát. Další charakteristickou
vlastností je rozdílný růst při teplotě 42 °C a vysoká citlivost k cefalotinu. [10]

2.1.4. Charakteristika
2.1.4.1. Morfologické vlastnosti
Campylobacter jejuni je gramnegativní tyčka o průměru 0,2 - 0,8 µm a o
délce 0,5 - 5 µm s polárním bičíkem buď na jednom či na obou koncích, což
dává této bakterii charakteristický tvar písmene S. (Obr. č. 3) Bičíky C. jejuni
jsou považovány za hlavní faktory virulence. Bičíková vlákna obsahují flagelin,
který je považován za imunodominantní protein během infekce. [4, 27, 48] Patří
k nejrychleji pohyblivým bakteriím vůbec. Protáčejí se podle dlouhé osy jako
projektil a často se náhle obrací do opačného směru. [8] Tvar bakteriální buňky
a pohyblivost usnadňují průnik vrstvou hlenu ve střevu hostitele. Buňky netvoří
spory a za nevýhodných podmínek přecházejí v kokovité útvary. [12] K těmto
morfologickým změnám dochází pravděpodobně v důsledku enzymové
degradace peptidoglykanové vrstvy. [4] Tento kokovitý tvar byl popsán jako
životaschopný, ale nekultivovatelný. Kampylobakter v tomto stavu není schopen
vytvořit kolonii na kultivační půdě, ale dokáže vyvolat infekci u zvířat nebo
člověka. [13]

Obrázek č. 3: Campylobacter jejuni v elektronoptickém znázornění s jedním
polárním bičíkem (zvětšeno 11 500x) [8]
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2.1.4.2. Biochemické vlastnosti
Kampylobaktery jsou mikroaerofilní a kapnofilní, nesporulující a
pohyblivé bakterie, jejichž zdrojem energie je metabolismus intermediátů
trikarboxylových kyselin a metabolismus aminokyselin. Jsou to
chemoorganotrofní mikroorganismy, které nejsou schopny fermentovat ani
oxidovat sacharidy. Nehydrolyzují tyrosin, kasein, škrob, ani želatinu a
nevytvářejí pigmenty. Testy na produkci acetoinu a testy na methylčerveň jsou
negativní. Redukují dusičnany, avšak nikoliv dusitany. Vykazují oxidázovou a
katalázovou aktivitu s negativní reakcí na indol.
C. jejuni a C. coli jsou blízce příbuzní, C. jejuni však jako jediný ze všech
kampylobakterů hydrolyzuje hippurát. [4,14]

Tabulka č. 2: Diferenciální diagnostika termofilních kampylobakterů [46]
C. jejuni

C. coli

C. lari

Růst při 25 ̊C

-

-

-

Růst při 37 ̊C

+

+

+

Růst při 42 ̊C

+

+

+

Kataláza

+

+

+

Hydrolýza

+

-

-

+

-

+

-K. nalidixová

S

S

R

-Cephalotin

R

R

R

hippurátu
Produkce H2S
Citlivost na ATB –

(Vysvětlivky: S-senzitivní, R-rezistentní)
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2.1.4.3. Růstové podmínky
Tento velmi úspěšný původce onemocnění z potravin má přísné nároky
na své růstové podmínky, proto se v potravinách běžně nemnoží, pouze
přežívá. Jeho odolnost vůči podmínkám vnějšího prostředí je relativně velice
nízká.

2.1.4.3.1. Vliv atmosféry
Jak již bylo uvedeno, patří C. jejuni mezi mikroaerofilní mikroorganismy.
Ke svému růstu vyžaduje sníženou tenzi kyslíku (5%) a zvýšený obsah oxidu
uhličitého (10-15%). V běžné atmosféře je C. jejuni poměrně rychle
devitalizován v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí. Při nízkých teplotách a
dostatečně vysoké vodní aktivitě je schopen přežívat několik dnů, zatímco
zejména při pokojové teplotě a v suchém prostředí je devitalizován během
několika hodin.

2.1.4.3.2. Vliv teploty
C. jejuni je termofilní organismus a jeho teplotní optimum pro růst je 42 –
43 ºC. Je však velmi citlivý na již několikastupňové překročení tohoto optima:
teplota 46 ºC jeho růst téměř zcela inhibuje. Při pokojové teplotě je C. jejuni
devitalizován během několika hodin, zvláště jedná-li se o suché prostředí.
Kampylobaktery nesnášejí vyschnutí ani mrazení, ale při teplotě 4 ºC vydrží ve
vodě, mléce a potravinách i několik týdnů. Tyto chladírenské teploty mohou
redukovat počty bakterií (např. v másle přežívá při 5 °C po dobu 13 dnů).
Mražením jsou počty redukovány, nikoliv eliminovány. Pasterizace, vaření nebo
pečení kampylobaktery spolehlivě ničí.
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2.1.4.3.3. Vliv pH
Hodnota pH představuje významnou bariéru zabraňující pomnožování
mikroorganismů. Kampylobaktery jsou velmi citlivé na nízké pH. Optimální pH
pro růst C. jejuni se pohybuje v rozmezí 6,5-7,5, minimální pH pro růst je asi
5,0. Při pokusu, kdy hodnota pH činila 5,0, nebyla po 24 hodinách zjištěna
přítomnost C. jejuni a při pH 9,0 se zjistil rychlý úbytek tohoto mikroba. Je znám
úzký vztah mezi schopností růstu a přežívání C. jejuni, pH a teplotou. Obecně
lze říci, že při nízkých hodnotách pH, je C. jejuni rychleji devitalizován při teplotě
42 ºC a nejdéle přežívá při teplotě kolem 4 ºC. Snižování hodnot pH
(okyselování) se při zpracování potravin velmi často používá jako významná
bariéra pro zabránění pomnožování eventuelně přežívání nežádoucích
mikroorganismů.

2.1.4.3.4. Vliv organických kyselin
Použití organických kyselin velmi urychluje devitalizaci C. jejuni. Byly
sledovány účinky celé řady anorganických i organických kyselin. Při hodnotách
pH 4,0 a teplotě 10 a 25°C byly buňky C. jejuni devitalizovány během 4 hodin.
Použití hodnot pH kolem 4,0 jsou u potravin živočišného původu velmi omezené
a proto se sledoval vliv organických kyselin při pH 5,0. Při této hodnotě byly
nejlepší baktericidní vlastnosti získány u kyseliny mléčné a octové, kdy při 10°C
buňky přežívaly 24 hodin, zatímco u jiných kyselin (citronová, jablečná,
jantarová) přežíval C. jejuni za stejných podmínek více než 48 hodin. Tyto
výsledky kontrastují s působením anorganických kyselin. Tak například kyselina
chlorovodíková výrazně redukuje počet buněk C. jejuni pouze při hodnotách pH
pod 4,0. V praxi se za velmi účinnou považuje zejména kyselina mléčná a
octová, využívající se k eliminaci kampylobakterů na tělech jatečně opracované
drůbeže před jejich chlazením. Především kyselina mléčná, díky minimálnímu
ovlivnění senzorických vlastností, dostupné ceně a především přirozenému
výskytu v některých potravinách.
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2.1.4.3.5. Vliv vodní aktivity
Vodní aktivita je faktor s významným selektivním vlivem na růst
mikroorganismů. Pro pomnožení a látkový metabolismus je třeba v prostředí
určité množství vody. Měřítkem dostupnosti vody v potravinách bývá nejčastěji
hodnota vodní aktivity (aw). Vodní aktivita je poměr tenze vodních par potraviny
k tenzi par čisté vody.
Campylobacter jejuni je velmi citlivý na nízkou hodnotu aktivity vody. Pro
svůj růst vyžaduje minimální hodnotu aw 0,96 – 97. Při nízkých hodnotách aw
dochází k jeho devitalizaci v závislosti na teplotě prostředí. Při teplotě 25°C
v suchém prostředí nebylo možné z původního množství 107 po 24 hodinách
prokázat živé buňky C. jejuni. Při pokusu, kdy byla na povrch dlaždice
nanesena kontaminovaná voda, byly životaschopné buňky detekovány tam, kde
byl jasně viditelně mokrý povrch. Zdá se, že sušení jatečně upravených těl
prasat hraje důležitou roli při eliminaci kampylobakterů. Sušení jatečných těl
drůbeže nemá podobný účinek, což může být způsobené kratší dobou
zpracování nebo texturou kůže, která poskytuje vhodnější podmínky pro přežití.
C. jejuni podstatně lépe přežívá suché podmínky při nízkých např.
chladničkových teplotách, kde může zůstat životaschopný 1-2 dny. Při
pokojových teplotách však hyne během několika hodin.

2.1.4.3.6. Vliv anorganické soli
C. jejuni je považován za citlivý mikroorganismus vůči působení NaCl.
Prostředí obsahující 2 % NaCl působí na C. jejuni již toxicky. Lze ale říci, že
tolerance k NaCl je opět vyšší při nižších teplotách než při pokojové teplotě.
Optimální množství NaCl pro růst C. jejuni je asi 0,5 %, ale je schopen růst ještě
při 1,5 % NaCl.

2.1.4.3.7. Vliv dezinfekčních prostředků
C. jejuni je značně citlivý ke standardním koncentracím běžně
používaných dezinfekčních prostředků. Množství 1,25 mg.kg-1 chlorových
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preparátů inaktivuje 104 C. jejuni během 1 minuty. Také ostatní dezinfekční
prostředky jako jsou fenolové sloučeniny, 70% etanol, jodofory devitalizují
množství 107 C. jejuni za 1 minutu.

2.1.4.3.8. Vliv záření
C. jejuni patří z pohledu ozařování mezi citlivé mikroorganismy. Podle
výzkumů je dávka kolem 1kGy dostatečná ke spolehlivému zničení 104 buněk
kampylobaktera. [5, 15, 21, 28, 29, 48]
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2.1.5. Infekce Campylobacter jejuni
2.1.5.1. Výskyt
Campylobacter jejuni se běžně nachází ve střevním traktu domácích i
volně žijících teplokrevných zvířat a ptáků, u kterých nevyvolává klinické
příznaky onemocnění. [16] Rezervoárem jsou psi, kočky, dobytek skopový,
vepřový i hovězí. [1] Také se vyskytuje v trusu klokanů a vombatů a vyvolává
proto průjmy u turistů v australské buši. [16] U mláďat bývá tato infekce
manifestní, tedy s průjmem, u dospělých je běžné celoživotní bezpříznakové
nosičství. [5] Zdrojem nákazy může být i člověk, jelikož je C. jejuni běžně
nalézán i v lidské stolici. [16] Kampylobaktery přežívají několik týdnů při nízké
teplotě v jezerech, řekách a bystřinách. Protože je ptáci a volně žijící zvířata
neustále vylučují, lze je izolovat prakticky z jakékoli povrchové vody. [8]
Porovnání nejčastějších zdrojů C. jejuni uvádí graf č. 1, kde ve většině případů
je zdrojem infekce kuřecí maso (56, 5%) [18]

Graf č. 1: Onemocnění způsobené druhem Campylobacter jejuni z různých zdrojů
[18]
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2.1.5.1.1. Výskyt C. jejuni v chovech drůbeže
Hlavním zdrojem nákaz pro člověka je drůbeží maso – střeva drůbeže a
krůt obsahují C. jejuni prakticky vždy. [5] Campylobacter jejuni kolonizuje
drůbež nesmírně snadno. Zdá se, že je na střevní ústrojí ptáků adaptován a
tvoří jejich přirozenou mikroflóru. Hovoří pro to vysoká růstová teplota (42–43
ºC). [8] Ke kolonizaci drůbeže dochází vodu, krmivem, prostřednictvím divokých
ptáků a hlodavců, přes drůbeží výkaly. Byl také prokázán přenos na obuvi a
oděvu ošetřovatelů drůbeže. Zvýšení počtu buněk C. jejuni může způsobit i
stres. Jedná se především o dopravu drůbeže na porážky, kdy bylo
experimentálně zjištěno zvýšení počtu C. jejuni ve střevním obsahu o 1 až 2
řády. Závažná je skutečnost, že u drůbeže nezpůsobuje kampylobakter
onemocnění, vystupuje zde v pozici neškodného komenzála. [29, 48]
Drůbež přichází do kontaktu s kampylobakterem až po vylíhnutí. Kuřata
jsou kolonizována již ve věku dvou až čtyř týdnů, do té doby jsou přítomny
mateřské protilátky, které tvoří základní imunitu organismu. [17] V tomto období
je střevo drůbeže kolonizováno kampylobakterem jen velmi omezeně, ale u
starších kuřat se ve střevním traktu nachází kampylobakter již u 30 - 50 % kusů.
Ke kolonizaci většiny (> 95%) kuřat dochází během pár dní a infikována
zůstávají až do porážky. [17, 48]. Drůbež však nejeví žádné klinické příznaky
onemocnění. V 1g střevního obsahu brojlerů je běžně kolem 107 buněk
kampylobakterů. [8, 48]
C. jejuni osídluje u drůbeže především dolní část trávicího traktu,
především slepé střevo, tlusté střevo a kloaku. Při experimentálním podáváním
podávání C. jejuni třídenním kuřatům v množství 350 a 3500 buněk bylo
zjištěno, že dávka 103 buněk stačí k osídlení střeva všech kuřat. Při podání do
100 buněk C. jejuni byla kolonizována jen asi polovina experimentálně
infikovaných kuřat. [48]
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2.1.5. 2. Přenos
Člověk může být infikován buď přímo (např. přímým kontaktem se
zvířetem) nebo nepřímo kontaminovanou vodou, nepasterovaným mlékem
nebo syrovým masem (nízká infekční dávka umožňuje přímý přenos
kontaminovanýma rukama). Riziko představuje i křížová kontaminace potravin
v domácnostech či v provozech veřejného stravování. [15, 21]
Vzhledem ke svým vysokým požadavkům na prostředí je zřejmé, že C.
jejuni za běžných podmínek není schopen se v potravinách pomnožovat, ale
může zde různě dlouhou dobu přežívat. Výskyt C. jejuni na syrovém mase nebo
v nepasterovaném mléce je relativně častý. Člověk se může nakazit buď
konzumací takové potraviny např. při ochutnávání syrového masa, pitím tepelně
neošetřeného mléka, nebo kontaminované vody Tyto potraviny snadněji
procházejí kyselým prostředím žaludku, na které je Campylobacter jejuni citlivý.
[5, 48]. Ke kontaminaci syrového mléka může dojít v důsledku fekálního
znečištění při dojení, způsobeném zpravidla nedostatečnou hygienou při dojení,
nebo z kampylobakterových mastitid. [27]
Jiným případem je kontakt se zvířaty chovanými v domácnostech,
nejčastěji se psy nebo kočkami, které bývají také nositeli C. jejuni. Může být
izolován jak ze zdravých, tak i z nemocných kusů. Častější výskyt je však u
mláďat než u dospělých jedinců. Také zvířata, která jsou chována venku, bývají
častěji nositelem C. jejuni než zvířata, která tráví většinu času v bytech. Riziko
onemocnění je především u malých dětí, které si mnohem častěji a důvěrněji
hrají se zvířaty a může dojít k nakažení fekálně – orální cestou. [48]
Méně časté jsou profesionální nákazy u pracovníků na porážkách
drůbeže, řezníků i veterinářů, ale také laboratorní nákazy infikovaným
materiálem. Není vyloučen ani interhumánní přenos od asymptomatických
nosičů, mezi homosexuálními muži, ev. přenos z matky na plod nebo i transfúzí
krve. [19, 22]
Častou příčinou onemocnění jsou však různé cesty sekundární
kontaminace hotových potravin. Jde především o společné uchovávání
syrového masa (kuřat) a například zeleniny, ovoce nebo uzenin apod. Jiným
22

velmi častým nedostatkem je používání stejných pracovních pomůcek (nože,
prkénka, pracovní plochy, utěrky apod.) pro přípravu syrového masa a hotových
jídel. K typickému případu křížové kontaminace dochází často i při grilování
(např. v pojízdných prodejnách), kdy zavěšením syrových kuřat nad kuřata již
tepelně opracovaná dojde ke kontaminaci hotových kuřat odkapem šťávy
obsahující kampylobaktera. [29, 48]

Obrázek č. 4: Zdroje a následky infekce C. jejuni: C.jejuni kolonizuje ve
vysokém množství trávicí trakt drůbeže, a to zejména mukózní vrstvu střeva.
Přenos mezi kuřaty se uskutečňuje fekoorální cestou. Možný je i přenos přes
sladkovodní prvoky, zejména améby. C. jejuni může infikovat člověka přímo
požitím kontaminované vody nebo přes konzumaci kontaminovaných zvířecích
produktů, jako třeba nepasterizované mléko a maso, zvláště kuřecí. U člověka
může C. jejuni napadnout střevní epitelovou vrstvu a následně způsobit zánět a
průjem. [23]
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2.1.5.2.1. Přenos C. jejuni při porážení drůbeže
Hlavním zdrojem nákaz pro člověka je nejčastěji nedostatečně tepelně
upravené drůbeží maso, které bylo kontaminováno střevním obsahem. [19]
K přenosu patogena dochází v průběhu porážení drůbeže.
Před vlastním poražením je drůbež navěšována na linku a vzápětí
omráčena elektrickým proudem. I když se na povrchu drůbeže nachází C. jejuni
v relativně malých množstvích, může dojít k jeho rozšiřování do okolí. Při
navěšování se totiž drůbež brání, mává křídly a dochází k víření prachu a peří
v tomto prostoru. Po omráčení a následném ochabnutí svěračů dojde k defekaci
a znečištění povrchu těla výkaly, které obsahují kampylobaktera. Při následných
technologických operacích paření a škubání může dojít ke vmasírování bakterií
do kůže a následně až do svaloviny. Při paření jsou kusy drůbeže ponořovány
do horké vody při různé teplotě v závislosti na používané technologii a druzích
porážené drůbeže. Během této technologické operace jsou kampylobaktery buď
zničeny, nebo mohou díky použité nižší teplotě a přítomnosti velkého množství
organických látek (trus, peří, krev) přežívat. V procesu škubání může nastat
křížová kontaminace jednotlivých kusů především kontaminovanými škubacími
prsty. Při této operaci vlastně škubací prsty mohou vmasírovat buňky patogenů
do kůže a uvolněných péřových folikulů. [24, 48]
Největší mikrobiologické problémy nastávají při kuchání drůbeže. Během
této operace ses střeva a střevní obsah dostávají do přímého kontaktu
s povrchem těla a způsobují kontaminaci vnitřní i vnější břišní dutiny a orgánů.
Vzhledem k nutnosti ručního oddělování poživatelných drobů od střevních
kompletů je zřejmě vysoká kontaminace především drůbežích jater, ale i rukou
pracovníků a celého prostředí kuchací linky.[48]
K přenosu kampylobaktera na dosud intaktní kusy poražené drůbeže
dochází dále při chlazení (v případě, že drůbež je chlazena vodou, která může
být kontaminována prostřednictvím dříve chlazených kusů). Při rozmrazování
zmražené drůbeže za nevyhovujících hygienických podmínek může dojít ke
kontaminaci vody, pracovních ploch a nástrojů. [24]
Následné balení drůbeže, které omezuje přístup kyslíku a udržuje
vysokou relativní vlhkost, napomáhá k přežívání C. jejuni po dobu několika dnů.
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Při zamražování dojde k výrazné redukci počtu přežívajících buněk, ale
vzhledem k vysoké kontaminaci nemůžeme považovat tuto operaci za
spolehlivou pro devitalizaci tohoto patogena. [48]

2.1.5.3. Patogenita
Campylobacter jejuni je potenciálně invazivní mikrob a produkuje řadu
faktorů virulence. Kolonizace střeva je umožněna pohyblivostí bakterií
(chemotaxe) a produkcí adhezivních proteinů. [3, 15] Významným je produkce
povrchového antigenu – adhezin PEB1, který mu umožňuje adherenci
k epiteliálním buňkám a kolonizaci střeva [5]. Přežití uvnitř vakuol epiteliálních
buněk je bakteriím usnadněno produkcí katalázy a superoxiddismutázy, která
inaktivuje volné kyslíkové radikály. Významné pro přežití a patogenitu je
schopnost získávat železo z transferinu a laktoferinu obsažených v séru a
sliznicích hostitele. [15] Hlavním toxinem je CDT (cytolethal distending toxin),
který je geneticky příbuzný s bakteriálními proteinovými toxiny, které mají
schopnost zastavit buněčnou proliferaci. [24] Skládá se ze tří toxinů s podobnou
molekulární hmotností: DdtA, CdtB, CdtC. CDT narušuje epiteliální klky, čímž je
dočasně narušena absorpční funkce střeva a vzniká průjem. CDT je
termolabilní (70 °C) a trypsin senzitivní. Další toxiny produkované
Campylobacter jejuni jsou: enterotoxin podobný choleře, Shiga toxiny a
hepatotoxin. [15]

2.1.5.4. Patogeneze
Vstupní branou infekce je trávicí ústrojí. Původce je citlivý na silně kyselé
pH žaludeční šťávy, proto spíše dochází k infekci po mastných jídlech nebo
mléce, které snadněji projdou žaludkem. Díky tomu se zvyšuje množství živých
buněk, které pronikají do tenkého střeva, kde se pomnožují v alkalické žluči a
způsobují patologické změny v tenkém i tlustém střevě. [5, 19, 21] Při kolonizaci
hostitelského organismu C. jejuni vyhledává vrstvu střevní mukózy a střevní
krypty vyplněné mucinem. Kampylobakter projevuje pozitivní chemotaxi
k mucinu a zejména k L-fukóze, která je podstatnou částí mucinu. Mucin totiž
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představuje pro kampylobaktery zdroje energie pro jejich růst. C. jejuni tak
osídluje střevní krypty a přežívá v nich dlouhou dobu, protože je zde optimální
prostředí a dostatek energeticky vhodného substrátu. Bičíky hrají zásadní roli
při osídlování střeva. [48] Zpočátku se kolonizuje jejunum a ileum, infekce se
později šíří ileem dále do tlustého střeva a konečníku. [8] Patogen nejprve
adheruje na povrch epiteliálních střevních buněk, pronikne do nich a množí se
uvnitř vakuol, kde produkuje cytotoxin CDT. Výsledkem je poškození buněk a
vznik zánětu, dochází ke ztrátě tekutin a průjmu. [15] Ve stolici se objevují
erytrocyty a leukocyty. [12] Při rozvinuté infekci jsou lymfatické uzliny zvětšené,
prosáklé a zanícené. Přechodně může být bakteriémie. Při histologickém
vyšetření sliznice rekta a dolní části tlustého střeva je patrná infiltrace sliznice
polymorfonukleárními leukocyty, edém a případně i exulcerace. Tyto změny
jsou nerozeznatelné od změn při salmonelóze, shigelóze nebo při yersinióze.
[8] Infekční postižení může zůstat lokalizováno na tenké střevo nebo mikrob
pronikne do krevního oběhu.[12]

Obrázek č. 5: Zánětlivá enteritida způsobená C. jejuni [55]

26

2.1.6. Porovnání rodů Campylobacter a
Salmonella

Obrázek č. 6: Campylobacter jejuni

Obrázek č. 7: Salmonella typhi

(zdroj: Wikipedie)

(zdroj: Wikipedie)

2.1.6.1. Infekční dávka
Udávaná infekční dávka (tj. 10 2 – 10 6) je o něco nižší než u salmonel.
Rekonvalescentní vylučování mikrobů stolicí je kratší než u salmonelóz,
většinou ve vyspělých zemích trvá 2-3 týdny, v rozvojových zemích kratší dobu,
zřejmě pro vysokou imunitu v populaci. [3, 5]

2.1.6.2. Životní nároky
Oba rody Campylobacter i Salmonella způsobují prakticky stejné
zdravotní postižení, přičemž jejich odolnost je velice rozdílná, jak plyne z
tabulky č. 3.

Tabulka č. 3: Srovnání životních nároků rodů Salmonella a Campylobacter. [29]
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2.1.6.3. Klinický obraz
Ve srovnání se salmonelózou je obvykle počet stolic nižší a nebývá
zvracení, rovněž dehydratace nebývá tak významná. Sepse a systémové
infekce jsou podstatně méně časté než u salmonelóz. Častěji než u
salmonelózy se vyskytují onemocnění s minimálním průjmem nebo
bezpříznakové vylučování mikroba. [20] V zásadě nelze kampylobakterovou
enteritidu klinicky odlišit od salmonelové infekce, bolesti břicha jsou však při
kampylobakterové infekci větší a bývají často lokalizované v pravém dolním
břišním kvadrantu a mohou napodobit appendicitidu. [8]
Obě infekce se vyskytují častěji v létě, epidemický výskyt je typičtější pro
salmonelózy, kampylobakteriózy se vyskytují spíše sporadicky, i když epidemie
byly také popsány. [37]
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2.2. Kampylobakterióza
Léto je pro průjmová onemocnění nejtypičtějším obdobím s výjimkou
rotavirových a norovirových infekcí častějších v zimních a jarních měsících.
Průjem může mít řadu neinfekčních příčin, jako je dietní chyba, nesnášenlivost
některých jídel atd. Z infekčních příčin se jedná hlavně o invazivní bakterie
(salmonely, kampylobaktery, shigely). V létě podléhají potraviny v horkém
počasí dříve zkáze, často se prodávají v improvizovaných podmínkách, a proto
v nich snadno může dojít k rychlému pomnožení bakterií. V létě je i hlavní
sezóna grilování a nedostatečně tepelně upravené maso může být zdrojem
bakteriálního průjmu, především salmonelózy a kampylobakteriózy. [30]
Kampylobakterióza neboli kampylobakterová enteritis je závažné infekční
onemocnění trávicího traktu člověka, které způsobují bakterie rodu
Campylobacter. Hlavním lidským patogenem, který způsobuje všech 90–95 %
kampylobakterových infekcí, je Campylobacter jejuni, méně často
Campylobacter coli, vzácně pak i další sérotypy, které však způsobují spíše
systémové infekce (Campylobacter fetus) [3, 33]

2.2.1. Infekční dávka
Vznik onemocnění závisí na stupni kontaminace, infekční dávka C.jejuni
je poměrně malá – u zdravých dobrovolníků byla již od 102 mikrobů, běžně je
uváděna kolem 104 a více, přičemž kontaminovaná svalovina kuřecích brojlerů
běžně obsahuje 102 – 103 KTJ/gram, ve střevním obsahu se však nachází
v průměru 107 KTJ/gram. U osob se sníženou odolností, jako u nedonošenců,
starců, osob s hematologickými malignitami, HIV pozitivních, těžkých cirhotiků a
diabetiků může být menší. [19, 20, 29] V závislosti na dávce kolísá i inkubační
doba. Nemocný v akutním stadiu vylučuje v 1 g stolice 106 – 109 mikrobů. [19]
Campylobacter jejuni je vylučován ze stolice po celou dobu onemocnění a
několik dní po jeho skončení. [20] Delší nosičský stav je zcela vzácný, kromě
pacientů s imunodeficitem. [8]
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2.2.2. Klinický obraz
Campylobacter jejuni vyvolává akutní enterokolitidu. Po uplynutí
inkubační doby v trvání 1 - 7 dnů (nejčastěji 2 – 4 dny) dochází ke vzestupu
teploty někdy až na 39 ºC, únavě, bolestem hlavy a svalů, někdy také
k třesavce a pocení. Po těchto nespecifických prodromech, většinou za 12 – 24
hodin, nastupují kolikovité bolesti břicha a vodnaté stolice, což jsou hlavní
příznaky onemocnění. [3, 5, 8] Stolice může být jen řídká, jindy objemná, nebo
vodnatá (neobsahuje leukocyty) [1, 29] Po 1 až 2 dnech onemocnění se u 15 %
pacientů objevuje ve stolici krev (obsahuje značné množství leukocytů). [4, 29]
Křečovité bolesti břicha a řídká stolice mohou přetrvávat až 7 dní. [19] Při
těžším průběhu je i 8-10 stolic denně. [1] Vodnatý průjem může vést až k těžké
prostraci. Pravidelně je nauzea bez zvracení. Tyto příznaky akutní enteritidy
trvají bez léčení 1 – 7 dní, někdy i déle. [5] Jindy onemocnění připomíná
ulcerózní kolitidu, bolest v břiše bývá difuzní, nejčastěji je lokalizována do
pravého dolního kvadrantu, horečka může stoupnout i na 40 ºC. Po laparotonii
je pak zjišťována mezenteriální lymfadenitida bez zánětlivých změn na
appendixu. [1, 3] Typické znaky kampylobakterové eneteritidy jsou znázorněny
na obrázku č. 8. [8]

Obrázek č. 8: Typický průběh neléčené kampylobakterové enteritidy střední
intenzity. U individuálních pacientů je průběh různě závažný.
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U novorozenců a malých kojenců se horečka často nevyskytuje, naopak
časté je zvracení a mohou se objevit febrilní křeče a klinický obraz připomínat
intususcepci. Až u 92 % infikovaných dětí ve věku do 1 roku se objevuje krev ve
stolici.
Většina onemocnění má sporadický, případně rodinný charakter.
Poměrná choulostivost kampylobakterů je naštěstí zárukou toho, že se
nepomnoží v potravě uložené při pokojové teplotě, proto nedochází
k explozivním nákazám. Epidemie jsou popisovány především z prostředí velké
koncentrace lidí např. dětské tábory, rekreační zařízení apod., kde mohou být
zhoršené hygienické podmínky při přípravě pokrmů. Typickým příkladem je
podávání syrového mléka nebo nápojů z nepasterovaného mléka především
dětem. Dalším známým příkladem je příprava barbeque hlavně z drůbežího
masa nebo pití vody ze studánek na horských túrách, které mohou být
kontaminovány trusem zvěře. [1, 8, 48]

2.2.3. Prognóza
Otrava z potravin způsobená kampylobaktery je sice velmi nepříjemná a
vysilující, jen vzácně však ohrožuje život. [16] Pokud jde o pacienty s dobrou
výživou, jak je tomu ve vyspělých zemích, dojde ke spontánnímu uzdravení i
bez léčby. Při onemocnění těhotných může dojít k potratu nebo porodu mrtvého
plodu, a to i po antibiotické terapii. V rozvojových zemích a u pacientů
s podvýživou, zvláště jde-li o děti, je prognóza vážná. [5] Symptomy ve většině
případů poměrně rychle ustupují a onemocnění během jednoho týdne odezní.
Delší trvání enteritidy nebo relapsy jsou popisovány asi u 10–20 % postižených.
Bolesti břicha nebo horečky mohou být jediným projevem infekce. [3]
Onemocnění může končit úmrtím především u pacientů s oslabenou imunitou
např. s onkologickým onemocněním, nemocemi jater a AIDS. [15]
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2.2.4. Léčba
Tato infekce nepodléhá povinné hospitalizaci, obvykle postačí domácí
léčení. Do nemocnice by měli být odesláni pacienti s těžkým průjmem
provázeným dehydratací, se silným zvracením, s nedostatečným perorálním
příjmem potravy. Hospitalizace je nutná i u systémových infekcí. [20]
V léčbě je stejně jako u všech u všech průjmových onemocnění
rozhodující dehydratace, při které musí být uhrazena nejen bazální potřeba
tekutin, ale také ztráty vzniklé zvracením, průjmem a horečkou. Množství tekutin
závisí na věku, nejvyšší bazální potřeba je u kojenců (150ml/kg/den) a batolat
(100-120ml/kg/den), s věkem pak klesá. Doporučovaný denní příjem tekutin u
dospělého s průjmem může dosáhnout 3-4 l tekutin i více. U lehkých a středně
těžkých onemocnění postačuje obvykle dehydratace perorální, u těžkých
dehydratací je obvykle nutná infuzní léčba s úpravou dysbalance iontů a poruch
acidobazické rovnováhy. Protiprůjmová dieta s omezením tuků a mléčných
výrobků je rovněž součástí léčby všech průjmových onemocnění.
Z nespecifických protiprůjmových prostředků je možné použít probiotika,
naopak kontraindikována jsou antimotilika pro možný rozvoj bakteremie či
sepse. [30]
Při běžném průběhu se antibiotika nepodávají, neboť průběh
onemocnění neovlivní, mohou však zkrátit dobu vylučování patogenů (na rozdíl
od salmonelóz neprodlužuje antibiotická léčba rekonvalescentní nosičství C.
jejuni a po 72 hodinách léčby je mikrob ze stolice eliminován). Antibiotickou
terapii je tedy třeba použít jen u těžkého průběhu infekce, která dostatečně
nereaguje na symptomatickou léčbu nebo u pacientů s imunodeficitem nebo u
nemocných s horečkami a krvavými stolicemi trvajícími déle než týden. Měla by
být podána co nejdříve a podle citlivosti. Kampylobaktery jsou citlivé na řadu
antibiotik. Lékem volby jsou u kampylobakterů makrolidy (např. clarithromycin,
azithromycin), ale je možné použít i doxycyclin, tetracykliny, klindamycin,
chloramfenikol, účinné bývají i fluorochinolony, jejichž nevýhodou je věkové
omezení a zejména výrazně narůstající rezistence. Fluorochinolony proto u
kampylobakterových infekcí nelze používat, nebo mohou být podány jen po
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předchozím ověření citlivosti. Rezistence C. jejuni k fluorochinolonům
celosvětově i v ČR rychle narůstá.
Naproti tomu při systémové infekci je terapie antibiotiky nezbytná. Lékem
volby jsou makrolidy – buď erytromycin, nebo polysyntetické přípravky
v běžných dávkách po dobu 5-7 dní. Makrolidová antibiotika však nepronikají do
mozkomíšního moku, proto při meningitidách je třeba použít parenterální
cefalosporiny třetí generace nebo chloramfenikol, a to po dobu 2-3 týdnů.
[3, 5, 20]

2.2.4.1. Antimikrobiální rezistence
Roste počet bakterií zasažených rezistencí i počet antibiotik, k nimž jsou
jednotlivé druhy bakterií rezistentní. Mnohé infekce způsobené rezistentními
původci proto vzdorují léčbě původně účinnými antibiotiky. Infekce způsobené
rezistentními kmeny u hospitalizovaných pacientů mají vyšší mortalitu než
infekce způsobené citlivými kmeny stejných bakterií. Léčba rezistentní infekce
je příčinou zvýšených nákladů pro nezbytnost použít dražší antibiotika, potřebu
izolace pacientů kvůli snížení nebezpečí přenosu rezistentních kmenů a
prodlouženou dobu hospitalizace [38]
Rezistence narůstá i u bakteriálních původců střevních infekcí
(salmonely, kampylobaktery), zřetelně v souvislosti s používáním antibiotik ve
veterinární oblasti. Antimikrobiální léčiva mají u potravinových zvířat svou
nezastupitelnou úlohu při léčbě a předcházení infekčních onemocnění
vyvolaných bakteriemi, ale mohou sloužit také pro podporu růstu jako tzv.
růstové promotory. Zároveň však jejich neuvážlivé používání může vést k
rozvoji rezistence mikroorganismů, rezistentní zárodky se mohou dále šířit a
snižovat účinnost terapie nejen ve veterinární sféře, ale i v oblasti humánní
medicíny. V chovech, kde je vysoký počet zvířat nebo horší úroveň hygieny, se
infekční onemocnění šíří rychleji a to vede k častějšímu používání antibiotik.
V souvislosti s food-borne patogeny se v současné době dostává do
popředí zejména otázka používání fluorochinolonů. Fluorochinolony jsou velmi
účinná antibiotika s širokým spektrem účinnosti a dobrou distribucí v organismu.
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Reprezentují tedy třídu antibiotik, která jsou velmi důležitá pro léčbu závažných
a invazivních onemocnění u lidí i zvířat. Rezistence k chinolonům však vzniká
poměrně snadno a její mechanismus spočívá nejčastěji v mutaci genů řídících
replikaci a segregaci chromozomální DNA. Otázka rezistence k
fluorochinolonům je nejvýznamnější u kampylobakterů a salmonel, což jsou dvě
nejčastější zoonózy. [42]
Antimikrobní látky jako růstové stimulátory v krmivech se v EU používaly
v průběhu posledních 50 let, nicméně od 1. ledna 2006 je legislativou Evropské
unie použití antibiotik jako růstových stimulátorů zakázáno. Potenciální rizika
pro zdraví lidí se týkají zejména případných reziduí antibiotik v mase, která
mohou způsobit toxickou či alergickou reakci člověka. Dalším důvodem je
používání růstových stimulátorů analogických s látkami používanými v humánní
medicíně, což může způsobit vznik rezistentních bakterií k látkám využívaných
k léčbě lidí. Tato rizika sleduje státní veterinární dozor. [40]

2.2.5. Prevence
V prevenci onemocnění se uplatňuje především důsledná osobní
hygiena po kontaktu se syrovým drůbežím masem a drůbežími vnitřnostmi. Mytí
rukou je vhodné i po kontaktu s domestikovanými zvířaty, zejména nemocnými
mláďaty. Neméně důležité je vystříhat se požívání nedostatečně tepelně
zpracovaného masa, především drůbežího (málo grilovaná kuřata). [3]
Prevence kampylobakteriózy je založena na přísném dodržování
hygienických předpisů při zpracování, skladování, transportu a uvádění do
oběhu potravin především živočišného původu. Obzvláště to platí při porážení
drůbeže a produkci mléka. Pozornost je třeba také věnovat zdravotní
nezávadnosti pitné vody. [29]
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2.2.5.1. Prevence přenosu Campylobacter sp.
v chovech drůbeže
Cesta přenosu na drůbež může být buď vertikální, nebo horizontální.
Vertikální přenos v souvislosti s Campylobacter sp. je velmi nepravděpodobný.
Skořápka vajec nosnic, které vylučují Campylobacter sp., bývá jen zřídka tímto
patogenem kontaminována. Pokud již ke kontaminaci dojde, Campylobacter sp.
jen velmi těžko penetruje vaječnou skořápku. Když připustíme možnost průniku
do vaječného obsahu, tak v tomto prostředí není Campylobacter sp. schopen
přežít déle než 6 hodin, díky baktericidnímu efektu vaječného bílku. Proto se
většina odborníků domnívá, že přenos C. jejuni v drůbežích chovech se děje
horizontální cestou. Při tomto způsobu přenosu existuje celá řada vektorů –
napájecí voda, krmivo, odpady, hlodavci, hmyz, vzduch nebo podlahy a stěny
chovů, jejichž význam v přenosu C. jejuni může být velmi rozdílný. Vzhledem
k špatným schopnostem přežívat v podmínkách s nízkou vlhkostí je téměř
vyloučen přenos suchým krmivem. Dlouho byla diskutována i možnost odpadů
(trus, peří apod.) jako důležitého vektoru. Tento způsob přenosu se zcela jistě
uplatňuje mezi jednotlivými kusy v jednom hejnu. Při jednorázovém
vyskladňování chovů a po správně provedeném čištění a desinfekci je malé
nebezpečí přežívání živých buněk C. jejuni a možnost přenosu na nově
uskladněná kuřata. C. jejuni na rozdíl např. od salmonel špatně přežívá
v přítomnosti dezinfekčních látek, toxických forem kyslíku a při snížené vodní
aktivitě. Bylo dokázáno, že v zaschlém trusu nepřežije 24 hodin.
Významným vektorem je napájecí voda. Ve vodě totiž C. jejuni
v závislosti na teplotě může přežívat několik dní a tak infikovat velké množství
drůbeže. Dalším důležitým vektorem jsou mouchy a jiný hmyz a také volně žijící
ptactvo, myši, potkani a další hospodářská a domácí zvířata, která jsou
nezanedbatelným zdrojem Campylobacter sp. I když nemají možnost přímého
kontaktu s drůbeží, mohou kontaminovat vodu nebo může být C. jejuni
přenášen nepřímo z vnějšího prostředí např. na botách a šatech personálu.
Dalším významným zdrojem kontaminace je transport a porážení
drůbeže. Během dopravy dochází k vylučování trusu, který tak kontaminuje
nejen prostředí dopravního prostředku, ale i drůbež, která byla původně bez
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Campylobacter sp. Proto jedním z možných preventivních opatření je zastavení
příjmu krmiva dostatečně dlouhou dobu před transportem, aby se omezilo
množství trusu a dobu před poražením zkrátit na minimum. Nelze opomenout
také možnost kontaminace drůbeže při přepravě v nedostatečně vyčištěných a
dezinfikovaných klecích. Během dopravy zpravidla není kolonizováno střevo
drůbeže, ale Campylobacter sp. bývají zjištěny především v jícnu a na povrchu
kusů. Zavedením preventivního režimu lze tedy významně snížit počet kusů
kolonizovaných C. jejuni.

2.2.6. Komplikace
Ačkoliv vlastní kampylobakterióza není obvykle život ohrožující
onemocnění, závažnější jsou komplikace, popř. postinfekční následky. [4]
Vzhledem k tomu, že kampylobakter je invazivní patogen, mohou úvodní
lokalizované projevy v oblasti gastrointestinálního traktu přejít vlivem
bakteriémie (u 1 % případů) v projevy septické s postižením různých orgánů
v závislosti na usídlení bakterie. [5, 30, 31] U jinak zdravých osob je takový
průběh vzácný, spíše k němu dochází u novorozenců a malých kojenců, u
jedinců s imunodeficitem a u osob starých s jinou závažnou chorobou jako je
cirhóza, diabetes aj. [5]
V těchto případech byly popsány meningitidy u novorozenců, septické
tromboflebitidy, pneumonie, cholecystitidy, osteomyelitidy, hnisavé artritidy,
dermatitidy, konjunktivitidy, perimyokarditidy, pankreatitidy, infekce urogenitální
a jiná orgánová postižení. Onemocnění může zanechávat nejrůznější
dlouhodobé zdravotní následky. [5, 31]
Hlavní komplikací bývá dehydratace. [3] Dehydratací jsou nejvíce
ohroženi kojenci mladší 12 měsíců pro velký tělesný povrch a zvýšený sklon ke
zvracení. Rozvoj dehydratace hrozí, jestliže dítě má za 24 hodin více než 8
stolic a častěji než 2krát zvrací. Riziko se zvyšuje v případě podvyživeného
nebo jinak závažně nemocného dítěte. [32]
Mnohem závažnějšími komplikacemi, vznikajícími na imunopatologickém
podkladě s časovým odstupem několika dnů až týdnů od akutního průjmového
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onemocnění, je reaktivní artritida, kde je imunitní reakce organismu namířená
proti přetrvávajícím antigenům C. jejuni v těle hostitele nebo
polyradikuloneuritida (syndrom Guillain-Barré), kde dochází k reakci
autoimunitního charakteru. [3, 31]

2.2.6.1. Reaktivní artritida
Reaktivní artritida je onemocnění ze skupiny spondylartropatií, které
vzniká u geneticky disponovaného jedince v časovém odstupu po předcházející
infekci proběhnuté v jiné části organismu. Reaktivní artritida je vlastně jakýmsi
důsledkem poruchy imunity, kdy buňky organismu vlastní bojují proti dalším
„svým“ buňkám“, aniž by to byly schopny rozpoznat. Tato komplikace vznikne
zhruba u 0,7 – 1,8 % nemocných a u některých pacientů mohou přetrvávat
revmatické projevy řadu let.
Reaktivní artritidu lze rozdělit na postchlamydiovou ReA (CIA)
a enteroartritidu. CIA je navozena infekcí C. trachomatis. Enteroartritida vzniká
po infekci střevními patogeny (Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia).
Reaktivní artritida navozená C. jejuni má poněkud odlišný charakter oproti
reaktivní artritidě navozené C. trachomatis. Z imunogenetického hlediska je to
slabší asociace s antigenem HLA-B27, z klinického pohledu častá polyartritida
v oblasti rukou, která může vést v úvodu choroby k záměně s virovou či
revmatoidní artritidou.
Vyvolávající mikrob nebo jeho součásti jsou z místa primární infekce
transportovány do kloubů prostřednictvím infikovaných monocytů nebo
v podobě volných antigenů či imunitních komplexů. Organismus reaguje na
jejich přítomnost imunitně podmíněnou synovitidou.
Na vzniku reaktivní artritidy se podílejí genetické vlastnosti hostitele.
Převážná část nemocných je nositelem antigenu HLA-B27 (65-96 %). Samotné
onemocnění pak probíhá jako lehká oligoartritida až jako systémová choroba
s teplotami a s řadou mimokloubních příznaků. Nejznámějším projevem ReA je
triáda artritidy, konjunktivitidy a uretritidy, která byla poprvé popsána Hansem
Reiterem v roce 1916. Triáda proto bývá historicky označována jako Reiterův
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syndrom, který se může objevit jako další komplikace kampylobakteriózy
zhruba u 2 % pacientů. Typicky jsou hlavně klouby dolních končetin postiženy
obrazem oligoartritidy, vzácněji polyartritidy. Typický je zánět dvou sousedních
prstových kloubů provázený tendovaginitidou flexorů, která je podkladem
daktylitidy. Častá je zánětlivá bolest dolních zad či v hýždích. Součástí choroby
jsou záněty úponů a záněty šlach.
Terapie se odvíjí od závažnosti a průběhu choroby. Lehčí průběh
choroby lze většinou zvládnout plnou dávkou nesteroidních antirevmatik a
aplikací lokálních glukokortikoidů. Při závažnějším průběhu jsou používány
krátkodobě systémové glukokortikoidy, které se aplikují do postižených kloubů.
Při dlouhodobějším průběhu je lékem první volby salazopyrin.
ReA má ve většině případů příznivý průběh, 60 až 80 % nemocných se
do šesti měsíců plně uzdraví. Při novém kontaktu s infekcí však může dojít
k recidivě ReA, zejména u HLA-B27 pozitivních nemocných [31, 33]

2.2.6.2 Guillain-Barrého syndrom
Polyradikuloneuritida (Guillain-Barré syndrome = GBS, Acute
inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy = AIDP) je akutní zánětlivé
postižení periferních nervů, včetně míšních kořenů. Tento syndrom vznikne
nejčastěji za 9-26 dnů od primární infekce, ohrožuje život pacienta a vyžaduje
rychlou terapeutickou intervenci. Je charakterizován progresivní svalovou
slabostí (parézou), parestéziemi a areflexií. Typická forma má ascendentní,
progresivní průběh. U závažných stavů dochází v důsledku obrny dýchacích
svalů k respiračnímu selhání s nutností UPV. Maximální projevy obrny
zpravidla přicházejí po 2 týdnech od začátku onemocnění.
První popis nemoci pochází od Landryho z roku 1859. V roce 1916
Guillain, Barré a Strohl dále rozšířili klinický popis nemoci a jako první odhalili
typický laboratorní nález – proteinocytologickou disociaci v mozkomíšním moku
(zvýšené proteiny při normálním počtu buněk). Likvorologický nález v kombinaci
s typickým klinickým obrazem dovoluje GBS odlišit od onemocnění s
postižením buněk předních rohů míšních.
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Nejčastějším patogenem spojeným se vznikem Guillain-Barrého
syndromu je Campylobacter jejuni. (26-41 % nemocných má předcházející
kampylobakterovou infekci). U tohoto syndromu je navozena autoimunitní
reakce v důsledku podobnosti mezi antigeny C.jejuni a mezi gangliosidy
přítomnými v periferní nervové tkáni. Antigangliosidové protilátky, které
vzniknou, pak zkříženě reagují s gangliosidy obsaženými v periferní nervové
tkáni a vedou tak k jejímu poškození.
Poškození periferních nervů u GBS je histopatologicky děleno do dvou
typů: demyelinizace a axonální degenerace. Od r. 1995 se GBS rozděluje do
čtyř hlavních subtypů dle histopatologických nálezů a neurofyziologických
studií:
1. Akutní zánětlivá demyelinizující polyradikuloneuropatie (Acute Inflammatory
Demyelinating Polyradiculoneuropathy (AIDP)). Jde o demyelinizující formu,
kde nacházíme segmentární demyelinizaci periferních nervů ve spojení
s infiltrací zánětlivých buněk (lymfocyty, makrofágy). Jde o nejčastější formu
GBS.
2. Akutní motorická axonální neuropatie (Acute Motor Axonal Neuropathy
(AMAN)). Tato forma je charakterizována axonální degenerací, kde axony jsou
terčem imunopatologické reakce. U tohoto typu GBS jsou ve vysokém procentu
pozitivní protilátky proti gangliosidům, častý je vztah k infekci Campylobacter
jejuni.
3. Akutní motorická a senzorická axonální neuropatie (Acute Motor and Senzory
Axonal Neuro pathy (AMAN)). Tato forma je podobná předchozímu typu, navíc
jsou postiženy senzorické nervy. Jde pravděpodobně o nejvzácnější formu
GBS.
4. Miller-Fisher syndrom. Tato forma je druhou nejvzácnější formou GBS.
Postihuje okohybné nervy. Mortalita je udávána < 5% a je nejčastěji v
souvislosti s nediagnostikovanými případy.
V Kanadě, USA a Evropě je nejčastější formou AIDP, v Číně a Japonsku
převažuje AMAN.
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Začátek nemoci přichází během 2-4 týdnů od primární infekce. Hlavním
příznakem je chabá paréza s hypo- až areflexií, která typicky začíná na dolních
končetinách a postupuje ascendentně na trup (postiženo může být i dýchací
svalstvo), horní končetiny. Nakonec může dojít i k postižení očních svalů. Tento
typický průběh nazýváme Landryho ascendentní paralýzou. Pacienti s GBS si
stěžují na slabost, parestezie a poruchu rovnováhy. Bolest a parestezie jsou
častější u dětí než u dospělých, často přichází před rozvojem paréz. Bolest
bývá u poloviny dětských pacientů iniciálním příznakem, nejčastěji je udávána v
oblasti ramen, zad, hýždí a stehen, typicky u pacientů s prudkým začátkem
onemocnění.
Incidence je udávána 1,5–3/100 000 obyvatel. GBS se může vyskytovat
v kterémkoli věku, ale častější je v dospělosti – včetně starších nemocných –
než u dětí. Maximum výskytu bývá mezi 50-70 lety. Lehce převažuje postižení u
mužů.
Mortalita je udávána < 5% a to většinou v souvislosti
s nediagnostikovanými případy. Smrt již není nejčastěji v důsledku respiračního
selhání (časná diagnostika a možnosti UPV), ale v souvislosti se srdeční arytmií
nebo dysautonomií. Úmrtnost u dětí je signifikantně nižší než u dospělých.
Úplné uzdravení během 3–12 měsíců je udávané u 90–95 % pacientů. Naopak
u 5–10 % pacientů se můžeme setkat s trvalými následky.
Diagnostika GBS je postavena na typickém klinickém nálezu, vyšetření
likvoru lumbální punkcí, EMG a v indikovaných případech MRI vyšetřením. V
rámci monitoringu nemocných s GBS musíme evidovat tělesnou teplotu, krevní
tlak, srdeční a dechovou frekvenci, respirační funkce (spirometrie) a diurézu.
[34]
Základem každé terapie GBS je dokonalá ošetřovatelská péče, často
s nutností podpůrné nebo řízené ventilace, při dysfagii výživa nazogastrickou
sondou. Všichni pacienti s podezřením na GBS by měli být hospitalizováni, je
třeba pečlivě sledovat další vývoj klinického stavu. Nezbytným doplňkem
terapie je symptomatická léčba, především bolestí, které mohou být někdy
poměrně výrazné. V léčbě se zkouší intravenózní gamaglobuliny v kombinaci
s glukokortikoidy a plazmaferéza. Dříve doporučované kortikoidy se dnes již
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nepodávají, protože se neprokázal jejich pozitivní vliv na průběh onemocnění.
[31, 34, 35]

Obrázek č. 9: Poškozený myelin při AIDP (zdroj: Wikipedie)
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2.2.7. Kampylobakterióza v ČR a ve světě
V průběhu posledních 15 let se výrazně zlepšily diagnostické možnosti
ve většině světových mikrobiologických laboratoří, a tím se značně změnily
názory na častost výskytu bakteriálních patogenů vyvolávajících průjmová
onemocnění. Současně se také změnily k lepšímu v mnoha zemích
socioeknomické a hygienické životní podmínky. V průmyslově vyspělých
zemích se stal vzácností břišní tyfus a paratyfus a stouplo množství ověřených
virových gastroenteritid. Výrazně ubylo i bacilárních dyzenterií, které se dříve
uplatňovaly zejména v nevyhovujících hygienických podmínkách. Přetrvává
vysoký výskyt salmonelóz, a rok od roku stoupá počet nákaz způsobených
kampylobaktery. [5]
Podle údajů z EFSA je kampylobakterióza v Evropě nejběžnějším
infekčním onemocněním přenosným ze zvířat na lidi prostřednictvím potravin.

Graf č. 2: Nejčastěji hlášené zoonózy v EU v roce 2011 [36]
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Podle studie EFSA a ECDC jsou choroby způsobené bakterií rodu
kampylobakter v unii na vzestupu jak ukazuje graf č. 3. Naopak počet pacientů
trpících salmonelózou v EU klesá. Odhaduje se, že aktuální počet případů
kampylobakteriózy u lidí je pravděpodobně mnohem vyšší, než se dosud
oficiálně uvádělo, protože toto onemocnění bývá v mnoha případech
nenahlášeno. V roce 2009 bylo v Evropské unii hlášeno 198 252 případů
nákazy kampylobakterem, v roce 2011 celkem 220 209 případů, což je o 2,2 %
více než v roce 2010.

Graf č. 3: Trend počtu potvrzených případů humánní kampylobakteriózy v EU
od roku 2008 – 2011 [36]
V souhrnné zprávě EFSA a ECDC o výskytu zoonóz a alimentárních
epidemií v roce 2011, se jako nejčastější možný zdroj této infekce u lidí v EU
jevilo kontaminované maso brojlerů.
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Graf č. 4: Zdroje kampylobakterových infekcí v EU – 2011 [36]
Epidemiologická data kampylobakterióz jsou v České republice povinně
hlášena a kompletována od roku 1984 a data salmonelóz od roku 1951.
Množství dat o výskytu kampylobakterióz poznamenalo postupné zavádění
diagnostiky tohoto agens v mikrobiologických laboratořích. [43]
U kampylobakteriózy dochází od roku 1984 k postupnému zvyšování její
incidence, V roce 2003 jsme v České republice zaznamenali celkem 53 486
případů akutní enteritidy infekční etiologie, z toho bylo 20 063 případů
kampylobakterióz (téměř 40%). Maximálního výskytu tohoto onemocnění bylo
dosaženo v roce 2005, v roce 2006 došlo k mírnému poklesu jejího výskytu.
[45] Na rozdíl od západní Evropy u nás salmonelózy dlouhodobě převažovaly
nad kampylobakteriózami. Ke změně došlo v roce 2007, který byl prvním rokem
s vyšším počtem hlášených kampylobakterióz než salmonelóz, a tento trend
pokračoval i v následujících letech. (graf č. 5) [37]
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Graf č. 5: Srovnání dlouhodobého trendu nemocnosti salmonelózou a
kampylobakteriózou na území ČR. [56]
V hlásícím systému EPIDAT bylo v roce 2010 hlášeno celkem 45 365
průjmových onemocnění. Na prvním místě se umístily kampylobakteriózy (21
161 případů) před salmonelózami (8 622 případů), další bakteriální infekce pak
byly podstatně méně časté. Kampylobakteriózy tedy tvořily více než 46 % ze
všech případů akutních průjmových onemocnění v České republice. Počty
jednotlivých infekcí v České republice za rok 2010 shrnuje graf č. 6.
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Graf č. 6: Výskyt průjmových onemocnění v České Republice v roce 2010 [45]

Nárůst onemocnění kampylobakteriózou může souviset mimo jiné i
s rostoucí spotřebou drůbeže. V roce 2005 došlo k rekordnímu zvýšení
spotřeby drůbežího masa proti roku 2004 na 26,1 kg/obyvatele/rok a až do roku
2012 vše nasvědčuje tomu, že je to pro tuzemské spotřebitele v současné době
horní hranice. Tato výše spotřeby byla o 3 kg vyšší, než průměrná spotřeba
tohoto druhu masa v EU. V dalších letech spotřeba mírně klesala. Spotřeba
drůbežího masa byla v roce 2012 25,2 kg/obyvatele/rok, což je mírný nárůst o
2,8 % proti roku 2011. Důvodem poměrně vysoké spotřeby je i přes nárůst cen
drůbežího masa velká obliba tohoto druhu masa a stále také zůstává
nejlevnějším druhem masa na trhu. [44]
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Graf č. 7: Kampylobakterióza v ČR v letech 1989-2003 a spotřeba drůbežího
masa (kg na osobu a rok) [43]
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Graf č. 8: Kampylobakteriózy v ČR v letech 2004-2012 a spotřeba drůbežího
masa (kg na osobu a rok) [44]
Sledování zoonóz a původců zoonóz se provádí na základě Metodického
návodu SVS ČR, který stanovuje pravidla pro pravidelné mikrobiologické
vyšetření původců zoonóz, prováděné státním veterinárním dozorem v
podnicích podle vyhlášky č 356/2004 Sb., o sledování (monitoringu) zoonóz a
původců zoonóz. Za rok 2012 bylo v rámci monitoringu zoonóz odebráno a
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vyšetřeno celkem 11 862 vzorků, v roce 2011 13 825 vzorků, v roce 2010
13 612 a v roce 2009 12 241 vzorků. Na průkaz Campylobacter spp. se odebírá
10 slepých střev kuřecích brojlerů, která tvoří 1 směsný vzorek. Podle
zjištěných výsledků je nejvíce zastoupeným druhem právě Campylobacter
jejuni.
Tabulka č. 4: Zhodnocení výskytu Campylobacter spp.v potravinách
živočišného původu od roku 2009-2012 [46]
Rok

Počet

Počet

C. jejuni

C. coli

C. jejuni

vyšetřených

pozitivních

vzorků

nálezů

2012

125

75

53

18

4

2011

145

92

58

26

8

2010

134

97

63

19

15

2009

32

25

20

5

0

a C. coli

V roce 2009 probíhala také studie ke sledování Campylobacter spp. a
Salmonella spp. v mase brojlerů v tržní síti ČR. Od února do konce listopadu
2009 bylo odebráno a vyšetřeno celkem 120 vzorků chlazené a 120 vzorků
mražené drůbeže. Vzorky byly odebírány v tržní síti supermarketů 8 největších
měst.
Tabulka č. 5: Vyhodnocení výsledků sledování Campylobacter spp. V mase
brojlerů v tržní síti v ČR v roce 2009 [46]

Campylobacter spp.
Druh

Celkem

Pozitivní nález

vzorku

vyšetřeno

Campylobacter

vzorků

spp.

120

90

64

15

11

120

44

30

9

5

Chlazená

C. jejuni

C. coli

C. jejuni
+ C. coli

drůbež
Mražená
drůbež
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Z výsledků je zřejmé, že mražení má vliv na devitalizaci kampylobakterů,
protože u vzorků odebraných za stejných podmínek byla kontaminace
kampylobaktery u mražené drůbeže poloviční ve srovnání s drůbeží chlazenou.
Převažoval C. jejuni, vyskytly se také případy duální kontaminace C. jejuni a C.
coli. [46

Kampylobakteriózy se vyskytují celý rok, ale nejvyšší počet onemocnění
je zaznamenáván v létě a časném podzimu. [8] Jak ukazuje graf č. 9, výskyt
kampylobakteriózy v letních měsících je mnohonásobně vyšší, než v zimním
období.
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Graf č. 9: Výskyt kampylobakteriózy v průběhu roku [2]
V České republice jsme v roce 2013 zaznamenali 10 280 případů
salmonelóz a 18 389 případů kampylobakterióz. Podle zdroje EPIDAT je zatím
za první 3 měsíce roku 2014 v ČR evidováno podstatně více případů
onemocnění kampylobakteriózou než salmonelózou. Kampylobakterióza je tedy
v současné době nejčastější bakteriální střevní infekcí v České republice. [47]
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3. Zadání - cíl práce
Cílem této práce bylo seznámit se s problematikou bakterie
Campylobacter jejuni a s infekcí, kterou způsobuje. Experimentální část je
zaměřena na hodnocení prevalence CJ z dat získaných na Ústavu klinické
mikrobiologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dále jsem diplomovou práci
doplnila o zpracování výsledků záchytu CJ v královéhradeckém kraji (20032013) a o porovnání celkového záchytu CJ v ČR s okolními státy (2005-2012).
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4. Experimentální část
4.1. Laboratorní diagnostika C. jejuni
4.1.1. Odběr materiálu
K vyšetření se zasílá výtěr z konečníku v transportní půdě. Nejsnazší je
odběr u klečícího pacienta, opřeného o ruce nebo ležícího na boku. Provádí se
vatovým tamponem na tyčince z umělé hmoty, která se zavede do konečníku 12 cm hluboko. Pootočíme jím a šroubovitým pohybem opatrně vytáhneme.
Tampon se po odběru zasune do plastové zkumavky s transportním
Amiesovým médiem a uzavře se. Je potřeba, aby tampon byl zasunut v médiu
celý, aby vzorek nevyschl. Odběr je nutné řádně označit.
Kampylobaktery jsou velmi citlivé na nepříznivé podmínky vnějšího
prostředí a bez použití transportního média nepřežívají. Ve stolici nemocných
jsou kampylobaktery ve velkém množství, takže není třeba používat
pomnožovací půdy. [1, 49]

Obrázek č. 10: Amiesova transportní půda

4.1.2. Kultivační vyšetření
U bakteriologického vyšetření stolice se provádí kultivace na několika
různých půdách. Výtěr se naočkuje na krevní agar, Endův agar, deoxycholátcitrátový agar, CIN agar, Sabouraudův agar a Karmaliho agar. Výtěrový tampon
se pak vloží do selenitového bujonu.
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Tabulka č. 6: Diferenciální diagnostika střevních patogenů
Kultivační půda

Záchyt

Krevní agar

G+ a G- bakterie

Endův agar

G- bakterie

DC agar

Salmonella

CIN agar

Yersinia enterocolitica

Karmali agar

C. jejuni

Sabouraudův agar

Kvasinky

Krevní agar, Endův agar, deoxycholát-citrátový agar a CIN agar se
kultivuje 18-24 hodin při teplotě 36 ± 1̊C, po odečtu se vloží do termostatu na
dalších 18-24 hodin. Selenitový bujon se kultivuje 18-24 hodin při 36 ± 1 ̊C, pak
se vyočkuje na deoxycholát-citrátový agar, které se opět kultivují 18-24 hodin
při 36 ± 1 ̊C.

4.1.2.1. Karmali agar
Campylobacter agar (Karmali) je kultivační půda, která se používá pro
selektivní izolaci Campylobacter jejuni.
V Campylobacter agaru je beraní krev nahrazena aktivním uhlím,
pyruvátem sodným a síranem železnatým. Zmíněné aktivní uhlí, pyruvát sodný
a síran železnatý podporují růst Campylobacter jejuni, protože zvyšují toleranci
vůči toxickému účinku kyslíku. Cefoperazon je cefalosporinové antibiotikum,
které zvyšuje selektivitu půdy a inhibuje kontaminanty (G- enterické bakterie, a
některé G+ species), zatímco amfotericin B potlačuje růst kvasinek a plísní,
které mohou růst při 37 °C. Izolace Campylobacter jejuni dále závisí na teplotě
během inkubace: 42 °C (potlačuje růst většiny normálních bakterií) a na
mikroaerofilním prostředí během inkubace. [62]
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Obrázek č. 11: Růst C. jejuni na Karmali agaru [63]
Karmali agar se masivně naočkuje přímo výtěrovým tamponem a
kultivuje se v anaerostatu 42-48 hodin při 42 ± 1 ̊C. Pro růst a množení C. jejuni
je nezbytné použít chemické vyvíječe atmosféry, které vytvoří v anaerostatu
mikroaerofilní prostředí s 5% O2, 10% CO2 a 85% N2. Kampylobaktery vytvářejí
po 48 hodinách většinou našedlé, vlhké, hladké a ploché kolonie
nepravidelného tvaru, s tendencí růst ve formě povlaku. V mikroskopickém
preparátu obarveném dle Grama se poté zjišťuje přítomnost gramnegativních
zakřivených tyčinek ve tvaru písmene S, vlnovky nebo kresby ptáka. [49]

Obrázek č. 12: Kultivace v anaerostatu Obrázek č. 13: Preparát dle Grama [55]
(zdroj: vlastní)
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4.1.3. Biochemické testy
Pozitivní nárůst kolonií se ověřuje biochemickými testy. Provádí se test
oxidázy a test hydrolýzy hippurátu, případně se vyšetří citlivost k antibiotikům
(záleží na interpretaci nálezu lékařem). Nález se hlásí telefonicky na oddělení a
ZÚ.

4.1.3.1. Test oxidázy
K tomuto rychlému orientačnímu testu je potřeba čistá kolonie
zkoumaného mikroba, která se nanese na papírek, který je nasycen
substrátem. Substrátem je směs N,N-dimethyl-1,4-fenylendiaminu s alfanaftolem, kterou je detekována přítomnost cytochromoxidázy za vzniku
indofenolové modři. V případě pozitivity tak reakční ploška po několika
vteřinách zmodrá. [49]

Obrázek č. 14: Test oxidázy – vlevo: negativní; uprostřed a vpravo: pozitivní
[63]

4.1.3.2. Test hydrolýzy hippurátu
Tento test je určen pro stanovení schopnosti C. jejuni hydrolyzovat
hippurát. V dnešní době se používá komerční souprava nazvaná
HIPPURATEtest. Principem testu je štěpení hippurátu sodného enzymem
hippurát hydroláza na glycin a kyselinu benzoovou. Uvolněný glycin je
detekován barevnou reakcí s roztokem ninhydrinu. Vznik modrofialové barvy
značí pozitivitu testu. Bezbarvý komplex, popř. světle fialový znamená
negativitu testu. [49]
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Obrázek č. 15: Hydrolýza hippurátu – vlevo: negativní; vpravo: pozitivní [63]

4.1.4. Stanovení antimikrobiální citlivosti
Stanovení citlivosti se provádí diskovým difuzním testem na speciální
Müller-Hinton agar s krví. Sterilním vatovým tamponem se odebere několik
morfologicky podobných kolonií a vytvoří se suspenze v BHI bujonu tak, aby
homogenní viditelný zákal odpovídal McFarlandovu standardu 0,5. Agarová
plotna se inokoluje tamponem. Na plotnu se kladou papírové disky nasycené
daným množstvím antibiotika. Inkubují se při 42 ̊C v mikroaerobním prostředí po
dobu 48 hodin. Poté se provede odečítání velikostí inhibičních zón jednotlivých
antibiotik. V případě identifikace C. jejuni by měla vždy vyjít rezistence
k cefalotinu a citlivost k erytromycinu.

Obrázek č. 16: Stanovení antimikrobiální citlivosti (zdroj: vlastní)
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4.2. Vyhodnocení získaných dat
V této části diplomové práce jsou vyhodnocena data tj. počty a výsledky
vyšetření stolic pacientů na přítomnost střevních patogenů, která jsem získala
z ústavu klinické mikrobiologie FNHK. Výsledky jsou zpracovány za období 1. 1.
2008 – 31. 12. 2012.

4.2.1. Přehled bakteriologického vyšetření stolic
pacientů
Tabulka č. 7: Přehled celkového počtu všech vyšetřených stolic, počtu vyšetření
na CJ a počtu pozitivních nálezů CJ za období roku 2008-2012

Celkový počet
vyšetřených stolic
Počet vyšetření na
CJ
Počet pozitivních
nálezů CJ

2008

2009

31
774
5174

30934 28675 28873 29422

175

2010

2011

2012

5184

4495

4540

4460

228

207

176

161

Počet vyšetření

Celkový počet vyšetřených stolic
32000
30000
28000
26000
2008

2009

2010

2011

2012

Rok

Graf č. 10: Přehled celkového počtu všech vyšetřených stolic v roce 2008-2012.
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Z grafu je zřejmé, že nejvyšší počet stolic byl vyšetřen v roce 2008 (31 774
vyšetření) a nejméně v roce 2010 (28 675 vyšetření).

Počet vyšetření na CJ
Počet vyšetření
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Graf č. 11: Přehled počtu vyšetření na CJ (pozitivní + negativní) v roce 20082012. Z grafu je zřejmé, že nejvyšší počet vyšetření na CJ byl v roce 2009 (5
184 vyšetření) a nejméně v roce 2012 (4 460 vyšetření).
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Graf č. 12: Přehled počtu pozitivních nálezů CJ v roce 2008-2012. Z grafu je
zřejmé, že nejvyšší počet pozitivních nálezů byl v roce 2009 (228 pozitivních
nálezů) a nejméně v roce 2012 (161 pozitivních nálezů).
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4.2.2. Rozdělení pacientů s pozitivním nálezem
CJ
4.2.2.1. Dle počtu vyšetření na CJ
Tabulka č. 8: Celkový přehled počtu vyšetření na CJ v daném období 20082012
2008

2009

2010

2011

2012

5174

5184

4495

4540

4460

CJ pozitivní

175

228

207

176

161

CJ negativní

4999

4956

4288

4364

4299

Počet
vyšetření na
CJ

6000
5000
4000

počet vyšetření na CJ
3000

CJ negativní
CJ pozitivní

2000
1000
0
2008

2009

2010

2011

2012

Graf č. 13: Celkový přehled počtu vyšetření na CJ v daném období 2008-2012
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4%
CJ pozitivní

96%

CJ negativní

Graf č. 14: Procentuální zastoupení počtu vyšetření na CJ. Výsledky jsou
zpracovány za období 1. 1. 2008 - 31. 12. 2012. Z celkového počtu vyšetření na
CJ, tj. 23 853 vyšetření, bylo zjištěno 947 CJ pozitivních a 22 906 CJ
negativních nálezů.

4.2.2.2. Dle pohlaví

Rozdělení pacientů dle pohlaví (2008-2012)
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Graf č. 15: Rozdělení pacientů s pozitivním nálezem CJ dle pohlaví v daném
období 2008-2012
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Procentuální zastoupení mužů a
žen (2008-2012)
48%

52%
Muži
Ženy

Graf č. 16: Procentuální zastoupení mužů a žen s pozitivním nálezem CJ.
Výsledky jsou zpracovány za období 1. 1. 2008 – 31. 12. 2012. Z dosažených
dat vyplývá, že zastoupení mužů je v porovnání s ženami lehce vyšší a to o 4
%. Tento výsledek potvrzuje skutečnost, že u tohoto onemocnění je
nevysvětlená prevalence nemocných mužů.

4.2.2.3. Dle věku

Počet pacientů

Rozdělení pacientů dle věkové
distribuce (2008-2012)
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Graf č. 17: Rozdělení pacientů s pozitivním nálezem CJ dle věkové distribuce
za dané období 2008-2012
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Graf č. 18: Procentuální zastoupení pacientů s pozitivním nálezem CJ dle
věkové distribuce za dané období 2008-2012
Výsledky jsou zpracovány za období 1. 1. 2008 – 31. 12. 2012.
Z dosažených dat je zřejmé, že nejvíce pozitivních pacientů s CJ spadá do
skupiny dětí mladších 10- ti let (255 pacientů), následovány jsou věkovou
skupinou 21-30 let (200 pacientů) a 11-20 let (139 pacientů). Naopak nejméně
jich bylo nalezeno ve věkové skupině 41-50 let (48 pacientů). Toto onemocnění
postihuje osoby všech věkových kategorií. Nejvyšší záchyt však bývá u dětí a
dále ve věkové skupině 18-30 let, což nám tyto výsledky potvrzují.

4.2.2.4. Dle sezónního výskytu
Tabulka č. 9: Počet pacientů s pozitivním nálezem CJ v roce 2008-2012
rozdělených dle sezónního výskytu
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

2008
3
16
15
21
16
17
18
25
18
13
4
9

2009
10
7
8
17
15
25
28
32
36
24
17
9

2010
17
7
7
17
15
19
19
30
22
19
21
14

2011
5
10
13
2
11
20
24
33
24
15
9
10

61

2012
8
8
9
8
13
9
20
27
24
19
13
7

Rozdělení pacientů dle sezónního výskytu
(2008-2012)
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Graf č. 19: Rozdělení pacientů s pozitivním nálezem CJ dle sezónního výskytu
za období 2008-2012
Výsledky jsou zpracovány za období 1. 1. 2008 – 31. 12. 2012 a pro
porovnání v grafu uvádím i počty onemocnění v průběhu jednotlivých let.
Kampylobakterióza se vyskytuje v průběhu celého roku. Z dosažených údajů je
zřejmé, že nejvyšší počet onemocnění se vyskytoval v letním období,
s maximem výskytu v měsíci srpen. Výsledky tak potvrzují sezónní charakter
tohoto onemocnění.
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4.2.2.5. Dle rezistence a citlivosti k jednotlivým ATB
Tabulka č. 10: Počet pacientů s pozitivním nálezem CJ citlivých a rezistentních
na jednotlivá ATB
Počet pacientů
ATB

Citlivost

%
rezistence

Rezistence

Ampicilin

165

387

70,1

Cefazolin

5

547

99,1

Ciprofloxacin

276

276

50,0

Erytromycin

549

3

0,5

Gentamycin

548

4

0,7

Clindamycin

543

9

1,6

Trimethoprim+Sulfonamid

6

546

98,7

Tetracyklin

476

76

13,8

Výsledky jsou zpracovány za období 1. 1. 2008 – 31. 12. 2011, kdy byl
pozitivní nález CJ zjištěn celkem u 786 pacientů a u 552 z nich byla
stanovována citlivost k jednotlivým ATB. Z dosažených výsledků je zřejmé, že
nejvyšší míru rezistence pozorujeme k cefazolinu – 99%. Toto ATB bylo
používáno jak ve veterinární, tak v humánní medicíně pro své široké spektrum
účinnosti a dobrou distribuci v organismu. Právě jeho časté používání
v kombinaci s neadekvátní terapií v humánní medicínce je zřejmě příčinou jeho
vysoké rezistence. Z tohoto důvodu je jeho použití ve veterinární medicíně
vyhrazeno pouze pro léčbu závažných bakteriálních infekcí, jako je septikémie,
mastitidy, gastrointestinální a respirační onemocnění vyvolané gramnegativními
zárodky. Zároveň by však toto ATB mělo být použito, stejně jako v humánní
léčbě, pouze v případech, kdy není jiná antibiotická alternativa a citlivost byla
laboratorně prokázána
Naopak nejvyšší citlivost byla zjištěna k erytromycinu – 99,5%, který je
lékem volby při antibiotické terapii.

63

600
500
400
300
počet pacientů s
pozitivním nálezem CJ
rezistentních k ATB

200
100

počet pacientů s
pozitivním nálezem CJ
citlivých k ATB

0

Graf č. 20: Přehled pacientů s pozitivním nálezem CJ citlivých a rezistentních k
jednotlivým ATB
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4.3. Incidence kampylobakteriózy v ČR
a sousedních státech
4.3.1. Incidence kampylobakteriózy v ČR (20042013)
Tabulka č. 11: Výskyt kampylobakteriózy v ČR [47]

Česká Republika
Rok

Počet
onemocnění

Incidence

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

25492
30268
22713
24254
20175
20371
21164
18811
18412
18389

249,8
295,8
221,2
235,0
193,4
194,2
201,2
179,2
175,2
174,9

V roce 2012 bylo v České republice hlášeno 18 412 případů
kampylobakteriózy. Téměř 99 % případů se projevilo jako akutní průjmové
onemocnění a u cca 1 % případů (225 osob) proběhla nákaza bez příznaků.
Extraintestinální formou onemocnění bylo postiženo 13 osob. Úmrtí bylo
hlášeno ve 4 případech.
Celou čtvrtinu všech nemocných tvořily děti ve věku 1-4 let. Muži a ženy
byli mezi nemocnými zastoupeni téměř stejně (51,5 % a 48,5 %). Onemocnění
bylo potvrzeno kultivačně v 18 291 případech (99,3 %). Nejčastější původce
onemocnění Campylobacter jejuni byl prokázán v 16 838 případech (91,4 %). U
244 osob (1,3 %) byl původcem onemocnění Campylobacter coli.
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Léčba antibiotiky byla uvedena u 544 osob, což jsou cca 3 % všech
nemocných. Zvýšený výskyt onemocnění byl zaznamenán od května do
listopadu s maximem v srpnu (12,3 % všech hlášených případů). [56]
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Graf č. 21: Incidence kampylobakteriózy v ČR

4.3.2. Incidence kampylobakteriózy na Slovensku
(2005-2012)
Tabulka č. 12: Výskyt kampylobakteriózy na Slovensku [51]

Slovensko
Rok

Počet
onemocnění

Incidence

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2203
2797
3422
3147
3907
4591
4747
5864

40,9
51,9
63,5
58,3
72,2
84,6
87,3
108,5
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Graf č. 22: Incidence kampylobakteriózy na Slovensku

4.3.3. Incidence kampylobakteriózy v Polsku
(2006-2011)
Tabulka č. 13: Výskyt kampylobakteriózy v Polsku [52]

Polsko
Rok

Počet
onemocnění

Incidence

2006
2007
2008
2009
2010
2011

157
192
270
360
375
354

0,41
0,5
0,75
0,94
0,98
0,92
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Graf č. 23: Incidence kampylobakteriózy v Polsku

4.3.4. Incidence kampylobakteriózy v Německu
(2001-2012)
Tabulka č. 14: Výskyt kampylobakteriózy v Německu [53]

Německo
Rok
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Počet
onemocnění
54410
56350
47876
55745
62114
52035
66107
64731
62789
65714
71307
62880

Incidence
66,2
68,4
58,0
67,5
75,3
63,1
80,3
78,7
76,6
80,3
87,2
76,8
68

Incidence kampylobakteriózy v
Německu (2001-2012)
100

Incidence

80
60
40
20
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

Rok

Graf č. 24: Incidence kampylobakteriózy v Německu

4.3.5. Incidence kampylobakteriózy v Rakousku
(2000-2013)
Tabulka č. 15: Výskyt kampylobakteriózy v Rakousku [54]

Rakousko
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Počet
onemocnění
3471
3919
4586
3905
5365
5093
5214
6132
5012
5593
4405
5451
4992
5107

Incidence
65,0
46,6
54,5
46,4
63,8
60,5
61,2
72,9
59,6
66,5
52,4
64,8
59,4
60,7
69
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Graf č. 25: Incidence kampylobakteriózy v Rakousku

4.3.6. Porovnání incidence kamplyobakteriózy
v ČR se sousedními státy (2005-2012)
Tabulka č. 16: Porovnání incidence kampylobakteriózy v ČR se sousedními
státy

Rok

ČR

Slovensko Polsko

Rakousko

Německo

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

295,8
221,2
235,0
193,4
194,2
201,2
179,2
175,2

40,9
51,9
63,5
58,3
72,2
84,6
87,3
108,5

60,5
61,2
72,9
59,6
66,5
52,4
64,8
59,4

75,3
63,1
80,3
78,7
76,6
80,3
87,2
76,8

0,41
0,5
0,75
0,94
0,98
0,92
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Graf č. 26: Porovnání incidence kampylobakteriózy v ČR s okolními státy
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4.4. Onemocnění kampylobakteriózou
v Královéhradeckém kraji
4.4.1. Kampylobakterióza v Královéhradeckém
kraji v letech 2003-2012
Tabulka č. 17: Onemocnění kampylobakteriózou v Královéhradeckém kraji
(2003-2007) [50]
Rok

2003

2004

2005

2006

2007

Počet

361

634

960

784

828

65,2

144,6

173,5

141,7

149,7

onemocnění
Incidence

Tabulka č. 18: Onemocnění kampylobakteriózou v Královéhradeckém kraji
(2008-2012) [50]
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

Počet

758

773

784

686

651

137,0

139,7

141,7

124,0

117,7

onemocnění
Incidence
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Graf č. 27: Onemocnění kampylobakteriózou v Královéhradeckém kraji (20032012)
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Graf č. 28: Porovnání výskytu kampylobakteriózy v ČR a v Královéhradeckém
kraji (2004-2012)
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Graf č. 29: Porovnání incidence kampylobakteriózy v ČR a v Královéhradeckém
kraji (2004-2012)

4.4.2. Kampylobakterióza
v Královéhradeckém kraji v roce 2013
Tabulka č. 19: Onemocnění kampylobakteriózou v Královéhradeckém kraji
v roce 2013 dle jednotlivých ÚP [50]

Počet

HK

JC

NA

RK

TU

Celkem

271

73

101

142

123

710

166,4

92,3

90,0

179,6

102,4

128,3

onemocnění
Incidence
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Graf č. 30: Porovnání výskytu a incidence kampylobakteriózy v jednotlivých
okresech Královéhradeckého kraje v roce 2013

Tabulka č. 20: Onemocnění kampylobakteriózou v Královéhradeckém kraji dle
jednotlivých měsíců roku 2013 [50]
HK

JC

NA

RK

TU

Celkem

Leden

7

2

4

4

4

21

Únor

13

6

7

6

4

36

Březen

12

1

3

12

4

32

Duben

9

8

4

7

1

29

Květen

17

3

5

12

7

44

Červen

35

9

13

16

14

87

Červenec

25

5

11

13

15

69

Srpen

52

12

11

19

32

126

Září

24

9

15

15

12

75

Říjen

30

10

12

13

12

77

Listopad

24

3

7

15

6

55

Prosinec

23

5

9

10

12

59
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Graf č. 31: Onemocnění kampylobakteriózou v Královéhradeckém kraji v roce
2013 dle jednotlivých měsíců
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4.4.3. Zhodnocení výsledků onemocnění
kampylobakteriózou v KH kraji
Z výše uvedených grafů je zřejmé, že kampylobakterióza se vyskytovala
hlavně v letních měsících a začátkem podzimu. Maximální výskyt onemocnění
byl v měsíci srpen, naopak nejnižší výskyt onemocnění byl zaznamenán
v měsíci leden.
V období 2003-2007 se počet onemocnění pohyboval průměrně kolem
713 obyvatel. Nejnižší počet nemocných byl v roce 2003, kdy onemocnělo
pouze 361 obyvatel, v dalších letech počet nemocných výrazně vzrostl
s maximem v roce 2005, kdy onemocnělo 960 obyvatel Královéhradeckého
kraje, což bylo vůbec nejvíce za sledované období.
V období 2008-2012 se počet nemocných pohyboval v relativně stabilním
počtu a průměr nemocných byl jen lehce vyšší než v předchozích letech a to
v počtu 730 obyvatel. Nejvyšší počet byl zaznamenán v roce 2010, kdy
onemocnělo 784 obyvatel, naopak nejnižší počet byl v roce 2012 s počtem 651
obyvatel.
Při zhodnocení onemocnění kampylobakteriózou v jednotlivých okresech
za rok 2013, byl nejvyšší počet zaznamenán v okrese Rychnov nad Kněžnou,
naopak nejnižší počet byl v okrese Náchod.
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5. Diskuze
V České republice jsou nejčastěji se vyskytujícími onemocněními
infekční etiologie přenášenými potravou kampylobakteriózy a salmonelózy.
Množství dat o výskytu kampylobakterióz poznamenalo postupné zavádění
diagnostiky tohoto agens v mikrobiologických laboratořích. Teprve v roce 1973
se podařila první izolace kampylobakterů na selektivních kultivačních půdách.
Podle údajů, které jsou poskytovány Státním zdravotním ústavem, jsou
v České republice sledovány případy onemocnění Campylobacter sp. od 80. let.
V roce 1982 bylo hlášeno pouze 8 a o rok později 132 případů onemocnění.
V dalších letech až do roku 1989 se počet onemocnění zvyšoval každým rokem
téměř o 100 %. Po roce 1990 nadále rostl počet hlášených případů, v roce 1995
to už bylo přes 3 000 nemocných. [48] Od roku 1997 do konce roku 2001 se
zvýšil počet hlášených nákaz způsobených kampylobaktery více než na
pětinásobek. Například v roce 2000 bylo v ČR hlášeno 16 858 případů (163 na
100 000 obyvatel), což je o 7 015 případů více než v roce 1999. [5, 57] V ČR
došlo do roku 2005 k významnému nárůstu počtu onemocnění (30 268), po
kterém následoval pokles na 20 371 hlášených případů v roce 2009.[58]
Salmonelózy u nás dlouhodobě převažovaly nad výskytem kampylobakterióz,
v některých letech byl počet prokázaných onemocnění vyšší než 50 000/rok. Ke
změně došlo v roce 2007, který byl první rokem s vyšším počtem hlášených
kampylobakterióz než salmonelóz, a tento trend pokračoval i v následujících
letech. [37] V ČR pozorujeme od roku 2010 mírný pokles počtu hlášených
případů kampylobakteriózy, kdy v roce 2010 bylo evidováno 21 164 případů,
v roce 2011 18 811 případů, v roce 2012 18 412 případů a v loňském roce 2013
jsme zaznamenali 18 389 případů kampylobakteriózy, což je pokles o 13 %
oproti roku 2010.
Kampylobakterióza se nevyskytuje jen u nás v ČR, ale je rozšířena ve
všech částech světa, onemocnění byla hlášena jak z rozvojových zemí (Jižní
Afrika, Rwanda), tak z průmyslově vyspělých (Belgie, Austrálie, Kanada,
Švédko, Velká Británie). Podle studie EFSA a ECDC jsou choroby způsobené
bakterií rodu kampylobakter v unii na vzestupu. Naopak počet pacientů trpících
salmonelózou v EU klesá. V roce 2007 onemocnělo v Evropské unii
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kampylobakteriózou celkem přes 200 000 lidí, což je čtrnáctiprocentní nárůst
oproti předchozímu roku. V Česku šlo asi o 24 000 nakažených, v přepočtu tedy
o 234, 6 případů na 100 000 obyvatel. To je nejvyšší výskyt ze všech členských
států unie. Ze studie EFSA a ECDC tedy vyplývá, že Česká republika je v rámci
Evropské unie zemí nejhůře postiženou výskytem kampylobakterióz. Bývalý
hlavní hygienik Michael Vít je však přesvědčen, že tak důkladný systém hlášení
infekčních nemocí praktickými i dětskými lékaři, jaký má Česká republika, není
v řadě členských zemí unie běžný. Proto považuje sběr dat v jiných státech unie
za velmi problematický.
Při porovnání ČR se sousedními státy, má incidence v ČR klesající
tendenci od roku 2007, ale i přesto má stále nejvyšší incidenci ze všech
okolních států. Naopak tomu je na Slovensku, kde incidence v roce 2012
stoupla oproti roku 2005 na více jak dvojnásobek. V Rakousku i Německu je
incidence podobná a v průběhu posledních osmi let se ani nijak výrazně
neměnila. Rozdílná situace je v Polsku, kde je zaznamenána výrazně nízká
incidence v porovnání s ostatními státy. V tomto případě se však spíše bude
jednat o zkreslené údaje nehlášenými případy onemocnění.
Otázkou je, zda zvyšující se počet kampylobakterióz svědčí o
zkvalitňující se diagnostice nebo o skutečně zvyšujícím se počtu onemocnění
způsobeném změnou potravních návyků, především zvýšenou konzumací
drůbeže. Vlivy na zvýšený záchyt kampylobakterióz budou pravděpodobně
obojí. Ne vždy byla zřejmě stolice odebírána do transportního média a ne vždy
byla rutinně prováděna kultivace na selektivním médiu. [57] Od roku 1994 je
znatelný významný nárůst konzumace drůbeže, jako „levné“ potraviny, která
může plnit funkci „zástupné“ potraviny za jiné druhy masa. Zvyšující se
spotřeba kuřecího masa spolu s oblibou v grilování přispívá k tomu, že
kampylobakterióza je počtem nemocných nejvíce zastoupena v letních
měsících.
Odhaduje se, že skutečný počet onemocnění je a byl několikanásobně
vyšší. Jedním z důvodů je ten, že mnozí především dospělí pacienti, pokud
onemocní mírnější formou, nevyhledávají lékaře a případy tak nejsou
podchyceny. Druhým důvodem je určitá roztříštěnost lékařské péče, kdy záleží
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na ochotě obvodních lékařů vyplňovat epidemiologická hlášení. Problémy
s nedostatky epidemiologických hlášení jsou známy ve všech zemích.
V rozvinutých zemích se odhaduje, že na jeden prokázaný případ onemocnění
C. jejuni je dalších 20, které unikly hlášení. Mnohem složitější je situace
v rozvojových zemích, kde epidemiologové předpokládají, že je zaregistrován 1
případ ze 100 onemocnění. [48]
Vysoký počet onemocnění může být také způsoben poměrně nízkou
infekční dávkou, a to zejména u starých osob a malých dětí. Experimentálně byl
skupině dobrovolníků podán kmen C. jejuni v dávce 103-109. Bylo zjištěno, že
dávka 500 až 800 buněk je schopna vyvolat klinické příznaky asi u 10 %
mladých a zdravých osob. Při podání dávky 7x104 však onemocněla většina
dobrovolníků. Tyto údaje však nelze brát jako minimální infekční dávku.
K vyvolání onemocnění je totiž důležité nejen množství buněk, ale také forma
jakou se dostávají do organismu. Při podávání C. jejuni v mléce onemocnělo
méně dobrovolníků, než když byla tatáž dávka podána v roztoku jedlé sody. To
dokazuje na nutnost překonávání bariéry žaludečních kyselin, ale i na
ochrannou schopnost kompetitivní mikroflóry. Při opakovaném podání téhož
kmene C. jejuni došlo i k reinfekci jen u malého počtu dobrovolníků a
onemocnění mělo mnohem mírnější příznaky. Při vyšetřování séra pacientů
byla prokázána krátkodobá imunita. To by vysvětlovalo poměrně řídké případy
onemocnění C. jejuni u lidí, kteří pravidelně pijí syrové mléko. Také četnost
onemocnění je častější u lidí pocházejících z měst, než u těch, kteří trvale žijí
na venkově.
Je zřejmé, že po prodělaném onemocnění kampylobakterem nastupuje
imunita. Je známo, že u lidí, kteří začínají pracovat např. při porážení a
zpracování drůbeže je vyšší riziko onemocnění, než u stálých zaměstnanců.
Vyšetřováním krve pracovníků z drůbežářských provozů se zjistil vyšší titr
protilátek k Campylobacter sp. v porovnání s titrem protilátek u ostatní
populace.
Kampylobakterióza postihuje všechny věkové skupiny, nejčastěji děti.
Také u mladých lidí ve věku 18-25 let byla zaznamenána vyšší incidence
kampylobakteriózy. V tomto věku většina mladých lidí více cestuje nebo opouští
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své domovy za účelem studia, pracovních příležitostí apod. S tím jsou spojeny
změny domácích zvyklostí, návyků a na imunitní systém působí také jiné kmeny
s jinými vlastnostmi, což může mít za následek vyšší pravděpodobnost
onemocnění.
Nález specifických protilátek je také mnohem častější u dětí
z rozvojových zemí, než v zemích rozvinutých. Tento fakt je pravděpodobně
způsoben tím, že děti v rozvojových zemích, díky nižším hygienickým
podmínkám, přichází do kontaktu s Campylobacter sp. častěji, než děti
z rozvinutých zemí.
V rozvojových zemích nebo chudých oblastech má onemocnění
Campylobacter sp. odlišný průběh než v zemích vyspělých. Například u dětí
v Africe nebo střední Austrálii bývají izolovány i jiné druhy než C. jejuni. Jedná
se především o C. jejuni subsp. doylei, C. upsaliensis a C. hyointestinalis.
Obyvatelstvo, především děti, které je postiženo těmito druhy Campylobacter
sp. trpí zpravidla malnutricí, jsou podvyživeni a často je připojeno i jiné
onemocnění jako pneumonie, chronické záněty jater, kloubů apod. [48]
Vzhledem ke svým vysokým požadavkům na prostředí je zřejmé, že C.
jejuni za běžných podmínek není schopen se v potravinách pomnožovat, ale
může zde různě dlouhou dobu přežívat. Epidemie způsobené C. jejuni jsou
hlášeny relativně zřídka a to nejen v našich podmínkách, ale i v zahraničí. První
epidemie kampylobakteriózy v USA se vyskytla v roce 1978, kdy po požití
kontaminované pitné vody onemocnělo 3 000 lidí. Stejný způsob přenosu byl i
v Kanadě v roce 1985 a o rok později ve Finsku. Ve Velké Británii se první
epidemie objevila v roce 1985 po požití kuřecího masa, v Holandsku v roce
1978 prostřednictvím syrových hamburgerů a v Německu v roce 1986. První
epidemie u nás v ČR se vyskytla teprve v roce 2002, kdy při letním sportovním
soustředění onemocnělo třetí a čtvrtý den po požití kuřecích řízků 42 z 69
účastníků průjmem, zvracením a bolestmi břicha. Při odběru stolice byl potvrzen
C. jejuni. [1]
Choroboplodné zárodky kampylobakterů jsou v přírodě všudypřítomné a
v důsledku toho se nacházejí v syrových potravinách rostlinného i živočišného
původu, přičemž určité druhy potravin jsou jejich hlavními zdroji, např. syrové
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drůbeží maso. Ačkoliv všechny komerční druhy drůbeže jsou nositeli
kampylobakterů, největší riziko hrozí z kuřat, protože jejich konzumace je velmi
rozšířená. K minimalizaci výskytu kampylobaktera může výrazně přispět
zlepšení hygieny v průběhu porážky. Vědci z EFSA zhodnotili ve svém
stanovisku dopad opatření, která by mohla přispět ke snížení výskytu bakterií
kampylobakteru u kuřat před a po porážce - tvrdí se v něm, že opatření před
porážkou může snížit riziko až o 50%. Tyto postupy se zaměřují hlavně na
prevenci vstupu bakterie do přístřeší, ve kterém jsou kuřata chována, a také na
snížení počtu těchto bakterií ve střevech kuřat odesílaných na porážku.
Kontaminaci potravin kampylobakterem není možné rozpoznat ani zrakem,
čichem nebo podle chuti. Efektivně zneškodnit zárodky kampylobakteru je
možné jedině prostřednictvím odpovídajících hygienických opatření. Maso by se
mělo vždy důkladně tepelně upravit – uvnitř musí být maso nejméně po dobu
dvou minut vystaveno teplotě 70 °C a vyšší. Při současné přípravě syrových a
vařených potravin nesmí být nikdy používáno stejné kuchyňské náčiní. Po
kontaktu se syrovým masem je nutné ihned důkladně omýt ruce. Preventivním
opatřením je tedy i osvěta a vzdělávací činnost, aby byli spotřebitelé správně
informováni o případných rizicích a rovněž o způsobech, jak jim předcházet.
Bohužel u kampylobakterů v současné době neexistuje možnost vakcinace a
problematika zoonóz by tedy neměla být řešena pouze směrem ze stáje po
vidličku, s tím, že potraviny živočišného původu nebudou představovat žádné
riziko. Jisté riziko zde bude existovat vždy a cílem by mělo být zajistit zdravá
zvířata, bezpečné potraviny a moudré, vzdělané spotřebitele. [60, 61]
Počet kmenů C. jejuni rezistentních na antibiotika se stále zvyšuje. Proto
je čím dál obtížnější zvládat kampylobakteriózy, i když při většině onemocnění
není třeba podávat antibiotika. Čím víc antibiotik se dostane do našeho těla, tím
odolnější bakterie si vychováme. Vznik rezistence je vlastně jeden z vedlejších
účinků chybného užívání antibiotik. Nárůst rezistence mikroorganismů k
fluorochinolonům se datuje přibližně od doby zavedení používání enrofloxacinu
ve veterinární medicíně. Přesto však nelze jednoznačně tvrdit, že používání
fluorochinolonových přípravků u zvířat je jedinou příčinou nárůstu rezistence.
Svůj podíl má i neadekvátní terapie fluorochinolony v humánní medicíně,
zejména u nekomplikovaných gastroenteritid. [42] Dle společné zprávy EFSA a
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Evropského centra pro prevenci a kontrolu onemocnění (ECDC) z 12. 7. 2011
se rezistence zoonotických bakterií vůči hlavním antibiotikům zvýšila o 60 %.
Bylo zjištěno, že nejvyšší frekvence rezistence C. jejuni u lidí byla pozorována
vůči kyselině nalidixové (52, 7 %) a ciprofloxacinu (52, 5 %). Rezistence vůči
dalšímu významnému antibiotiku – erytromycinu byla nízká (1,5 %) [41]
V boji s infekcí by mohl do budoucna pomoci dialylsulfid. Campylobacter
jejuni vytváří biofilm, jenž tisícinásobně zvyšuje jeho odolnost vůči antibiotikům.
Tým amerických vědců vedený Michaelem Konkelem z Washington State
University testoval účinky dialylsulfidu na Campylobacter jejuni jak v suspenzi,
tak i v biofirmu. Při testech se ukázalo, že tato látka je s to narušit biofilm a
bakterie z něj uvolněné spolehlivě ničí. V tom je dialylsulfid stokrát účinnější než
antibiotika erytromycin nebo ciprofloxacin. [59]
Dialylsulfid je přítomný v některých potravinách, například v česneku.
Autoři studie nicméně varují laickou veřejnost s tím, že konzumace česneku
není s to spolehlivě zabránit infekci kampylobakterem. Využití dialylsulfidu vidí
vědci v první fázi především při asanaci potravinářských provozů, kde by mohla
tato látka výrazně přispět ke snížení výskytu Campylobacter jejuni v prostředí.
Výhledově snad bude možné využít dialylsulfid k léčbě infekcí kmeny
Campylobacter jejuni, jež jsou rezistentní k antibiotikům. [59]
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6. Závěr
Teprve v roce 1973 se podařila první izolace kampylobakterů na
selektivních kultivačních půdách. Bakterie C. jejuni je původcem průjmovitého
onemocnění zvané kampylobakterióza. Počty případů tohoto onemocnění jsou
v České republice sledovány od 80. let, kdy se počet případů nemocných
neustále zvyšoval a v roce 2005 bylo hlášeno více než 30 000 případů, což byl
prozatím maximální výskyt tohoto onemocnění. O dva roky později překonala
kampylobakterióza počtem nemocných i výskyt salmonelózy a toto prvenství
trvá dodnes. Ačkoliv je v České republice zaznamenán pokles tohoto
onemocnění, v porovnání s okolními státy, je její počet stále vyšší.
Onemocnění postihuje osoby všech věkových kategorií, nejvyšší počet
nemocných byl však zaznamenáván u malých dětí. U mužů byl počet
onemocnění lehce vyšší. Vzhledem k tomu, že nejčastějším zdrojem
onemocnění je drůbeží maso, které má oblibu při grilování, byl vyšší výskyt
onemocnění zaznamenán právě v letních měsících.
Prevencí je tak náležitá hygiena, počínaje už v chovech drůbeže, přes
zpracování na jatkách a skladování v obchodech až po přípravu pokrmů.
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8. Seznam zkratek
AIDP – Acutte inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy
AMAN - Acute Motor Axonal Neuropathy
ATB – antibiotikum
BHI agar - Brain Heart Infusion Agar
CDT - cytolethal distending toxin
CIA – postchlamydiová reaktivní artritida
CIN - Cefsulodin-Irgasan-Novobiocin
CJ – Campylobacter jejuni
CNW - catalasa negative or weak positive strains
ČR – Česká Republika
DC agar - deoxycholát-citrátový agar
DNA – deoxyribonucleic acid
ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control
EFSA – European Food Safety Authority
EMG – elektromyografie
EPIDAT – epigraphical database
EU – Evropská unie
FNHK – Fakultní nemocnice Hradec Králové
GBS – Guillain-Barrého syndrom
HIV – Human Immunodeficiency Virus
HK – Hradec Králové
HLA – human leukocyte antigen
JC - Jičín
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KTJ/gram – počet jednotek tvořících kolonie na 1 gram
NA - Náchod
PEB1 - periplasmic amino acid-binding protein
ReA – reaktivní artritida
RK – Rychnov nad Kněžnou
SVS – Státní veterinární správa
TU - Turnov
UPV – umělá plicní ventilace
ÚKM – Ústav klinické mikrobiologie
ÚP – územní pracoviště
ZÚ – zdravotní ústav
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