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1 Úvod 

Na patogenní potenciál volně žijících améb poprvé poukázal Culbertson na přelomu 60. 

a 70. let 20. století. Od té doby byli jako původci nákaz u lidí identifikováni zástupci rodů 

Acanthamoeba, Balamuthia, Naegleria a Sappinia. Pro vyjádření jejich schopnosti žít 

jak volně v přírodě, tak i paraziticky v hostiteli byly označeny za druhy amfizoické. Rozšířené 

jsou celosvětově. 

První byla jako lidský patogen rozpoznána Naegleria fowleri, která způsobuje 

fulminantně probíhající primární amébovou meningoencefalitidu u imunokompetentních 

jedinců. Následně byly za etiologické agens ložiskové encefalitidy 

u imunokompromitovaných označeny améby Acanthamoeba spp. Kromě encefalitidy 

vyvolávají i infekce horních cest dýchacích, plic a kůže. U lidí bez poškození imunity mohou 

způsobit rozvoj akantamébové keratitidy. Balamuthia mandrillaris je původcem balamutiové 

amébové encefalitidy a kožních lézí. Přenos infekce byl zaznamenán i transplantací solidních 

orgánů od postiženého dárce. V roce 2001 byl popsán případ encefalitidy u předtím zdravého 

muže a za původce tohoto onemocnění byla označena Sappinia diploidea (Gelman, 2001). 

Použitím metody real-time PCR bylo později zjištěno, že se jedná o druh S. pedata 

(Qvarnstrom et al., 2009). 

Snad jen s výjimkou akantamébové keratitidy jsou to všechno onemocnění velmi vzácná, 

ale život ohrožující. Malé množství případů má za následek nízké povědomí o těchto 

nákazách mezi kliniky. To v kombinaci s nespecifickým klinickým obrazem vede často 

k pozdní diagnóze a terapii. Postižení centrálního nervového systému (CNS) končí ve většině 

případů fatálně. Akantamébová keratitida ohrožuje pacienta zhoršením vízu až ztrátou zraku. 

Časná diagnóza a dostupnost účinných terapeutik mohou tuto nepříznivou prognózu zlepšit. 

Cílem mojí práce je shrnout současné poznatky o diagnostických a terapeutických 

možnostech těchto nákaz.  

2 Primární amébová meningoencefalitida 

Primární amébová meningoencefalitida (PAM) je onemocnění vyvolané volně žijící 

amébou druhu Naegleria fowleri (Carter, 1970). První případy byly popsány v roce 1965 

z Austrálie. Tehdy se předpokládalo, že původcem nákazy je zástupce rodu Acanthamoeba 

(Fowler, Carter, 1965). Označení „primární amébová meningoencefalitida“ bylo použito 

pro zdůraznění rozdílu mezi tímto onemocněním a meningoencefalitidou způsobenou amébou 

Entamoeba histolytica, která vzniká až sekundárním hematogenním rozsevem entaméby 

z místa primární infekce, kterým je trávicí trakt (Butt, 1966). 
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Naegleria fowleri patří mezi heterotrofní améby ze skupiny Excavata: Heterolobosea: 

Vahlkampfiidae (Adl et al., 2005). Ve svém životním cyklu má, kromě améboidního stádia, 

také stádium bičíkovce a cysty. Za příznivých podmínek, při vhodné teplotě a dostatku živin, 

se vyskytuje ve formě améby, která aktivně požírá bakterie nebo organický detritus 

a množí se. Trofozoit má velikost 10 – 30 μm a pohybuje se pomocí eruptivních lobopódií. 

Množí se při teplotě 30 – 42 °C, ale toleruje i teplotu kolem 45 °C (John, Howard, 1996). 

Za nižších teplot nebo při nedostatku potravy encystuje. Cysta je sférická, velikosti asi 10 μm 

a má dvojitou stěnu, kterou tvoří tlustá endocysta a na ni těsně naléhající tenká ektocysta. 

Obsahuje jedno jádro s centrálním jadérkem. (Hara, Fukuma, 2005). Do stádia bičíkovce 

améba prochází při osmotických změnách v prostředí. Bičíkovec má eliptický tvar a jeden 

až čtyři bičíky, nejčastěji dva. Neživí se ani nemnoží. Laboratorně lze tuto změnu, z améby 

na bičíkovce, vyvolat například zalitím améb destilovanou vodou, tzv. flagelární test (Duma 

et al., 1971; Červa, 1980a; Vargas-Zepeda et al., 2005). 

Neglerie se vyskytuje v teplých sladkých vodách. Izolovaná byla z přírodních jezer 

(Kemble et al., 2012), rybníků, řek (Maclean et al., 2004), teplých pramenů (Sheehan et al., 

2003), ale i z člověkem vytvořených vodních ploch (Kadlec et al., 1980), studen (Shenoy 

et al., 2002), či vod termálně znečištěných vodou z chladících zařízení (Červa et al., 1980b). 

Případy primární amébové meningoencefalitidy (PAM) byly zaznamenány celosvětově. 

Hlášeno jich bylo asi 250, z toho osmnáct v České republice (Červa, Novák, 1968). 

Nákaza N. fowleri je spojena s pobytem ve vodě obsahující améby, zejména s plaváním 

pod hladinou, potápěním se, nebo využitím skluzavek do vody. Při těchto činnostech dochází 

k prudkému ponoření hlavy pod vodu a průniku vody do dutiny nosní pod zvýšeným tlakem 

(Červa, Novák, 1968; Duma et al., 1971). Popsán byl i případ, kdy onemocněl kojenec 

po koupání ve vodě ze studny (Shenoy et al., 2002). Infekční, a současně patogenní je 

amébové stádium (trofozoit). Cysta je potenciálně infekční, vzhledem k tomu, že za vhodných 

podmínek se z ní trofozoit uvolňuje. Neglerie proniká čichovou sliznicí dutiny nosní, 

podél vláken čichového nervu, přes otvory v lamina cribrosa čichové kosti 

až do subarachnoidálního prostoru, kde se množí. Podél cév proniká také hlouběji 

do mozkové tkáně. V olfaktorním bulbu a přilehlých oblastech působí hemoragickou nekrózu 

(Barnett et al., 1996; Jarolim et al., 2000). 

Nejčastěji se nakazí původně zdravé děti nebo mladí dospělí. Inkubační doba trvá 

obvykle do jednoho týdne. Klinický obraz je shodný s obrazem bakteriální purulentní 

meningitidy. Krátce před nástupem příznaků se mohou vyskytnout změny ve vnímání pachů 

a chutí. Jako první obvykle nastupuje silná bolest hlavy oboustranně ve frontální oblasti. 
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Nástup je náhlý, z plného zdraví. Na bolest pak navazuje nauzea a zvracení. Pozitivní bývají 

meningeální příznaky, např. ztuhlost šíje, Kernigův, Brudzinského příznak. Postupně dochází 

k alteraci stavu vědomí progredujícímu do kómatu. Nakažený obvykle umírá do týdne 

od nástupu příznaků (Duma et al., 1971; Jain et al., 2002; Vargas-Zepeda et al., 2005). 

Diagnostika 

 Pro diagnostikování PAM je rozhodující vyšetření mozkomíšního moku. Ten je 

na pohled zakalený, purulentní nebo sangvinopurulentní. Cytologicky jsou přítomny 

erytrocyty a pleocytóza s převahou polymorfonukleárních granulocytů. Biochemickým 

vyšetřením se zjistí normální nebo snížená glukóza a zvýšená bílkovina. Barvením 

ani kultivací se neprokáže přítomnost bakterií (Shenoy et al., 2002; Kemble et al., 2012). 

 Detekce améb druhu N. fowleri se provádí v čerstvém vzorku mozkomíšního moku, 

skladovaném při pokojové teplotě. Vzorek se vyšetřuje mikroskopicky a kultivačně. 

Za účelem mikroskopického vyšetření se připravuje nativní preparát. S výhodou se využívá 

prohlížení ve fázovém kontrastu. Při pozitivitě jsou vidět pohyblivé améby o velikosti 

asi 15 – 25 μm. Lze u nich rozlišit hranici mezi granulární endoplazmou a čistou ektoplazmou 

na periferii. Pohybují se usměrněně, pomocí eruptivních lalokovitých panožek (Butt, 1966; 

Červa, 1980a). Naředěním mozkomíšního moku destilovanou vodou je možné vyvolat 

transformaci améb v bičíkovce. Změna nastává asi do jedné hodiny po naředění (Schuster, 

2002; Vargas-Zepeda et al., 2005). 

 Dále se zhotovují nátěry barvené např. dle Giemsa-Romanowski, dle Wrighta 

nebo trichromem. Na preparátech je vidět typická morfologie jádra neglerií, které je kulaté 

s velkým centrálně uloženým jadérkem (Shenoy et al., 2002; Kemble et al., 2012). 

 Zároveň se provádí vyšetření kultivační. Mozkomíšní mok je nanesen na nevýživný 

agar pokrytý vrstvou tepelně usmrcených bakterií Escherichia coli nebo Enterobacter 

aerogenes. Vzorek je inkubován při teplotě 37 °C. Přítomnost améb se ozřejmí pozorováním 

inverzním mikroskopem (Schuster, 2002). Někdy se v rámci diagnostiky využívá kultivace 

při vyšších teplotách, např. 45 °C (Kemble et al., 2012). 

 Post-mortem lze prokázat etiologické agens, ve vzorku mozkové tkáně. Při pitvě je 

pozorován zánětlivý exsudát v subarachnoidálním prostoru a změknutí tkáně čichových 

bulbů, korových oblastí frontálních laloků a bazálních částí mozku. Sekční materiál 

se vyšetřuje histologicky po obarvení hematoxylinem-eozinem. V preparátech je vidět 

zánětlivý infiltrát meningů, s převahou polymorfonukleárních granulocytů a ložiska 

hemoragické nekrózy převážně v korové oblasti. Ve tkáni se nalézají shluky améb 

lokalizované převážně v okolí cév. Charakteristickým obrazem je jejich sekundární pronikání 
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do mozkové tkáně perivaskulárními prostory. Trofozoity mají velikost 5 – 9 μm a jádro 

charakteristické morfologie. Cysty přítomné nejsou. Mozková tkáň získaná při pitvě se může 

použít také na kultivaci (Červa, Novák, 1968; Barnett et al., 1996; Kemble et al., 2012). 

Preparáty mozkové tkáně a kultivace z mozkomíšního moku se zpracovávají 

i imunohistochemicky. Využívají se na to specifické anti-Naegleria protilátky ze zaječího séra 

anebo monoklonální. Vyvinuté specifické monoklonální protilátky mají vysokou afinitu 

a reagují s amébami, cystami i bičíkovci. Vázaný epitop je stabilní při použití formalinu, 

proto se dají aplikovat na fixované vzorky mozkové tkáně (Sparangano et al., 1993). 

Výsledný preparát se pozoruje fluorescenčním mikroskopem (Cogo et al., 2004; Hara, 

Fukuma, 2005). 

 Vzhledem k fulminantnímu průběhu onemocnění a nutnosti rychlé diagnostiky je 

nejdůležitější metodou mikroskopické vyšetření mozkomíšního moku. Pro potvrzení diagnózy 

anebo v nejasných případech by mohly být přínosné i metody molekulární, v současnosti 

využívané spíše pro detekci N. fowleri v environmentálních vzorcích. S využitím těchto 

postupů je možné izolát zařadit do jednoho z osmi genotypů N. fowleri a na základě této 

znalosti vystopovat zdroj nákazy. Metody jsou založeny na amplifikaci určité části DNA 

N. fowleri s využitím polymerázové řetězové reakce (PCR) a následné detekci daného úseku. 

Cíleny jsou na ITS1 (internal transcribed spacer 1), 5.8S rDNA a ITS2 sekvence 

(De Jonckheere, 2011). 

 Rychlejší analýzu mohou přinést postupy využívající real-time PCR, kde současně 

s amplifikací úseku DNA probíhá i jeho detekce. V roce 2006 byla navržena multiplexní  

real-time PCR metoda pro současnou detekci Acanthamoeba spp., B. mandrillaris a N. fowleri 

ve vzorcích mozkomíšního moku. Cílovou sekvencí byla nukleární DNA kódující gen 

pro 18S rRNA (malá podjenotka ribozomu). Metoda byla otestována na vzorcích obsahujících 

améby z in vitro kultivací i na klinických vzorcích. Nebyla při tom pozorována žádná 

zkřížená reaktivita. Detekčním limitem byla méně než jedna améba ve vzorku, 

což se vysvětluje přítomností několika kopií cílové sekvence v jedné buňce. Vyvinuté 

komponenty mohou být využité i v simplexní a duplexní variantě testu (Qvarnstrom et al, 

2006). 

Nověji navržená real-time PCR metoda je cílená na sekvenci genu Mp2Cl5 (membrane 

protein Mp2Cl5). Odzkoušena byla na vzorcích mozkomíšního moku s přidanými negleriemi 

a na vzorcích vody také s přidanými negleriemi. Ukázalo se, že metoda je specifická pro druh 

N. fowleri a je vysoce senzitivní. Výsledky testů na kvantifikaci kopií cílové sekvence 

naznačují vysokou reprodukovatelnost metody, a tedy její možné budoucí využití nejen 
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pro kvalitativní, ale i pro kvantitativní analýzu vzorků. Celý postup je možno realizovat 

do tří hodin. To metodě dává předpoklad pro efektivní využití v diagnostickém postupu 

(Maďarová et al., 2010). 

Terapie 

Přesný terapeutický postup v případě PAM stanoven není. Lékem volby je 

amfotericin B, který bývá většinou kombinován s jinými antimykotickými a antibiotickými 

látkami. Tabulka (Tab. 1) podává přehled terapeutik použitých v několika případech 

úspěšného vyléčení primární amébové meningoencefalitidy. 

Tab. 1 – Příklady úspěšné terapie PAM 

Zdroj Věk P Medikace 

Seidel et al., 1982 9 Ž Amfotericin B, miconazol, rifampicin, sulfisoxazol 

Brown et al., 1991   Amfotericin B, rifampicin 

Jain et al., 2002 26 Ž Amfotericin B, ornidazol, rifampicin 

Vargas-Zepeda 

et al., 2005 

10 M Amfotericin B, flukonazol, rifampicin 

Ruchi Rai et al., 

2008 

8 měsíců M Amfotericin B, chloramfenikol, rifampicin 

Sood et al., 2014 6 M Amfotericin B, flukonazol, rifampicin 

P – pohlaví, M – muž, Ž - žena 

 Amfotericin B (AMB) patří mezi polyenová antimykotika, která byla původně 

izolována z aktinomycet. Využívá se v léčbě blastomykózy, kryptokokózy, histoplazmózy 

a sporotrichózy (Seabury, 1961). Je efektivní i proti leishmanióze (Furtado et al., 1960). Jeho 

amebicidní účinek proti N. fowleri byl prokázán in vitro na kulturách různých izolátů 

a účinnost byla potvrzena i v pokusech in vivo na myším modelu. Výhodné je podávání 

intratekálně, čím se rychle dosáhne dostatečné hladiny v mozkomíšním moku a současně 

intravenózně, kdy se po průniku hemato-encefalickou bariérou dostává také do mozkové 

tkáně (Carter, 1969). Velkou nevýhodou tohoto antimykotika je jeho nefrotoxicita 

a hematotoxicita (Sawaya et al., 1995). Z tohoto důvodu a také z důvodu, že ve většině 

případů byla léčba amfotericinem B neúspěšná, se zkouší účinek jiných léků na neglerie. 

 Pro snížení toxicity byly vyvinuté nové amfotericinové přípravky – lipozomální 

amfotericin B a amfotericin-metyl-ester. I když jsou oba méně toxické než AMB, jsou 

zároveň i méně účinné proti N. fowleri (Ferrante, 1982; Goswick, Brenner, 2003a). 

 Rifampicin byl použit ve většině případů úspěšné léčby PAM, ale ve studiích nebyla 

jeho účinnost prokázána (Goswick, Brenner, 2003a). Otázkou je, jestli při kombinované 

terapii AMB s rifampicinem, byla tato úspěšná jen díky použití AMB, nebo můžou mít tyto 
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látky in vivo synergický účinek. 

 Azitromycin, ze skupiny makrolidových antibiotik, vykazoval menší účinnost in vitro 

než AMB, ale byl účinnější na myším modelu PAM. Tato vyšší účinnost byla zdůvodněna 

jeho rozdílnou farmakokinetikou, která zahrnuje delší poločas vylučování a vyšší dosahované 

hladiny ve tkáních (Goswick Brenner, 2003b). V navazující studii bylo prokázáno, 

opět jak v testech in vitro, tak in vivo, že AMB a azitromycin působí synergicky. Kombinací 

těchto dvou léků je tak možno dosáhnout stejného terapeutického účinku při použití nižších 

dávek, než by tomu bylo při použití každého přípravku samostatně. To může přispět 

ke snížení toxického účinku AMB (Soltow, Brenner, 2007). 

 Jiná studie se zaobírala účinky chlorpromazinu a miltefosinu a ukázala, že i když je 

AMB nejúčinnější in vitro, oba zmiňované léky mají také amebicidní účinek a v testech 

na myším modelu PAM mají větší účinnost. U chlorpomazinu a miltefosinu navíc nebyla 

pozorována nefrotoxicita ani hepatotoxicita (Kim et al., 2008). Dalším terapeutikem 

s prokázaným amebicidním účinkem in vitro je rokitamycin. Jeho účinnost byla sledována 

i in vivo na myším modelu PAM. Zároveň u něho nebyla zaznamenána toxicita na játrech 

ani ledvinách (Kim et al., 2008). 

 Jednou z možností snížení mortality je objevování dalších látek mezi existujícími 

antibiotiky a antimykotiky a jejich kombinací, které by měly efekt vůči nákaze N. fowleri. 

Účinnost může být zvýšena kombinací různých způsobů podání, jako je intratekální, 

intravenózní či nově navržené intranazální. Intranazální podání by mohlo umožnit použití 

hydrofilních léků a rychlejší dosažení jejich minimální inhibiční koncentrace v epicentru 

infekce obejitím hemato-encefalické bariéry. Současně by mohlo minimalizovat nežádoucí 

účinky léků při systémovém podání (Baig, Khan, 2014). Možným postupem je dále vývoj 

nových molekulárně cílených léků proti N. fowleri (Ondarza et al., 2006). Do budoucna by 

mohlo být výhodné využití RNA interference (Jung et al., 2008), či rozvoj myšlenky využití 

virové terapie (Keen, 2013). 

3 Nákazy akantamébami 

Améby rodu Acanthamoeba jsou jedny z nejčastěji izolovaných améb, nebo vůbec 

protist, v přírodních vzorcích. Fylogeneticky patří do skupiny Amoebozoa: Acanthamoebidae 

(Adl et al., 2005). Ve svém životním cyklu mají stádium trofozoita a cysty. Trofozoit se 

pohybuje pomalu, v přední části buňky vytváří širokou panožku, ze které vystupují tenké, 

špičaté akantopodie. Dosahuje velikosti 25 – 60 µm. Cysty mají velikost 10 – 20 µm a obaluje 

je dvouvrstevná stěna. Její morfologie se u jednotlivých druhů liší (Gordon et al., 1992). 
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V rámci rodu Acanthamoeba bylo popsáno asi 25 druhů. Původně byly rozdělené 

na základě morfologie cyst do tří skupin I-III. V současnosti se, s využitím molekulárních 

analýz, preferuje řazení jednotlivých izolátů do sedmnácti, resp. osmnácti genotypů 

(Nuprasert et al., 2010; Qvarnstrom et al., 2013). Molekulární data podpořila existenci 

hlavních morfologických skupin, ale v některých případech se ukázalo, že kmeny, původně 

řazené do jednoho druhu, pravděpodobně netvoří monofyletickou skupinu (Booton et al., 

2005). 

U člověka akantaméby vyvolávají několik různých onemocnění. Nejčastěji je to 

akantamébová keratitida (AK). Vzácná je granulomatózní amébová encefalitida (GAE), 

diseminované formy nákazy (projevující se zejména formou kožních lézí) a sinusitida. 

3.1 Granulomatózní amébová encefalitida 

Granulomatózní amébová encefalitida, někdy též označována jako akantamébová 

granulomatózní encefalitida (AGE), představuje ložiskový zánět mozku probíhající subakutně 

nebo chronicky. Nejčastěji ho způsobují akantaméby genotypu T4 (odpovídající asi druhu 

Acanthamoeba castellanii), což velice pravděpodobně souvisí s tím, že je to i obecně 

v přírodě nejrozšířenější genotyp. Z mozkové tkáně nemocných GAE byly dále izolovány 

akantaméby genotypů T1, T10 (A. culbertsoni) a T12 (A. healyi) (Booton et al., 2005). 

Celosvětově bylo popsaných asi 200 případů. V České republice zatím žádný případ 

hlášen nebyl. Většina nemocných jsou imunokompromitovaní dospělí, např. pacienti 

s HIV/AIDS, pacienti se systémovými či chronickými chorobami, pacienti imunosuprimovaní 

po transplantacích nebo protinádorové terapii (Martinez et al., 2000; Shirwadkar et al., 2006; 

McKellar et al., 2006). Vzácně se nákaza vyskytne i u imunokompetentních osob (Chandra 

et al., 2014). Zaregistrována byla také u dětí bez zjevného imunodeficitu. V tomto případě 

však byl u daných pacientů zjištěn stav podvýživy, který může způsobit oslabení imunity 

(Singhal et al., 2001).  

Místem primární infekce může být poškozená kůže, dýchací cesty nebo vedlejší nosní 

dutiny. Odtud se akantaméby šíří hematogenně do CNS, kde se objevují jednočetné 

nebo vícečetné expanzivní léze. Inkubační doba není známa, ale odhaduje se na několik týdnů 

až měsíců. Nástup příznaků je pozvolný. Někdy obrazu postižení CNS předcházejí 

mnohočetné kožní léze nebo chronická sinusitida. Jindy k lékaři pacienta přivedou silné 

bolesti hlavy, zvýšená tělesná teplota a třesavka. Přítomen bývá rozmanitý neurologický nález 

odpovídající lokalizaci léze. Objevují se parciální nebo generalizované záchvaty, hemiparéza, 

obrny hlavových nervů, ataxie, změny osobnosti, syndrom nitrolební hypertenze 
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či meningeální syndrom. Po protrahovaném průběhu onemocnění většinou progreduje 

do poruch vědomí až s obrazem kómatu. Smrt nastává po několika týdnech z důvodu 

mozkové herniace (Akpek et al., 2011). 

Diagnostika 

Zobrazovacími metodami (počítačová tomografie, magnetická rezonance) obdržíme 

nespecifický nález multifokálních lézí v kortikální i subkortikální oblasti, mozečku 

nebo mozkovém kmeni. Kolem těchto lézí bývá viditelný edém. Zaznamenán byl i obraz 

celkového edému mozku, hydrocefalu nebo postižení mozkových plen. Nález se během trvání 

nemoci vyvíjí. Z důvodu jeho nespecifičnosti a nespecifických klinických příznaků často 

dochází k chybné diagnóze, kterou může být bakteriální meningitida, tuberkulózní 

meningitida, virová encefalitida, toxoplazmóza, mykotická infekce, neurocysticerkóza 

nebo tumor mozku (Martinez et al., 2000; Shingal et al., 2001; McKellar et al., 2006). 

 Základem pro správnou diagnózu je průkaz akantaméb ve vzorku tkáně mikroskopicky 

či molekulárními metodami nebo jejich izolace a kultivace. Vyšetřují se vzorky moku 

mozkomíšního a vzorky mozkové tkáně získané biopsií anebo autopsií. 

V mozkomíšním moku je cytologicky odhalena pleocytóza. Biochemicky bývá 

normální nebo mírně snížená glukóza a zvýšena bílkovina (Singhal et al., 2001; Abd et al., 

2009). Součástí mikroskopického vyšetření je zhotovení nativního preparátu a barvených 

preparátů. Pro jejich přípravu je výhodnější použít sediment mozkomíšního moku získaný 

centrifugací. Zvýší se tak pravděpodobnost záchytu akantaméb. Na nativním preparátu 

pozorovaném ve fázovém kontrastu je možné zachytit trofozoita, který se pohybuje pomocí 

panožek s tenkými výběžky – akantopodiemi. Trofozoit má kulaté jádro s prominujícím 

jadérkem. Nátěr mozkomíšního moku se barví např. dle Giemsa-Romanowski 

nebo trichromem. Tyto barvící techniky zvýrazní typickou morfologii jádra s výrazným 

centrálním jadérkem (Petry et al., 2006). 

Zároveň s mikroskopickým vyšetřením se provádí kultivace z mozkomíšního moku 

na nevýživném agaru pokrytém vrstvou usmrcených bakterií. Inkubace probíhá při 37 ºC. 

Inverzním mikroskopem je možné pozorovat na agaru nejdříve trofozoity a po několika dnech 

i cysty (Petry et al., 2006). Mikroskopické ani kultivační vyšetření nemusí akantaméby 

zachytit. Negativní výsledek však infekci nevylučuje. Velmi přínosné je v tomhle ohledu 

vyšetření mozkomíšního moku metodou PCR, která v případě pozitivity prokáže přítomnost 

akantamébové DNA ve vzorku. Metoda je mnohem senzitivnější než předchozí dvě popsané. 

Je zároveň specifická pro rod Acanthamoeba, a to přispívá k odlišení AGE a balamutiové 

amébové encefalitidy (BAE), které mají velmi podobný obraz. Navíc dovoluje potvrzení 
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diagnózy bez nutnosti provedení mozkové biopsie, která je zatížena mnohem větším rizikem 

komplikací než odběr mozkomíšního moku. 

Vzorky mozkové tkáně se vyšetřují histologicky po obarvení hematoxylinem-eozinem. 

Na preparátu jsou vidět okrsky nekrózy a granulomatózní zánět s přítomnými obřími 

mnohojadernými buňkami a histiocyty. Postiženy bývají i cévy, na kterých je patrná 

nekrotizující vaskulitida. Zánětlivá reakce nemusí být zřetelná u pacientů s imunodeficitem. 

Při pozitivitě můžeme pozorovat tofozoity o velikosti asi 18 – 30 µm s typickým kulatým 

jádrem a centrálním jadérkem s perinukleolárním halo. Může být těžké odlišit je od buněk 

hostitele pro jejich podobnost s makrofágy. Přítomny bývají i cysty mající 18 – 25 µm 

v průměru. Jejich lepší znázornění lze dosáhnout barvením trichromem nebo PAS-barvením. 

Určité výsledky dává aj barvení optickými bieliči – Calcofluor white (Vernon et al., 2005; 

McKellar et al., 2006). 

Fixované preparáty mozkové tkáně se zpracovávají také imunohistochemicky. Umožní 

to odlišení nákazy amébou rodu Acanthamoeba od nákazy morfologicky téměř neodlišitelnou 

amébou druhu B. mandrillaris. Využívá se na to většinou zaječí antisérum připravené 

proti různým druhům rodu Acanthamoeba. Zároveň se testuje reaktivita vzorku se zaječím 

sérem s protilátkami proti N. fowleri a B. mandrillaris. V druhé době se preparáty inkubují 

s fluorescenčně značenými anti-zaječími protilátkami. Výsledky se odečítají s použitím 

fluorescenčního mikroskopu. (Martinez et al., 2000; Mc Kellar et al., 2006). Odlišení 

Acanthamoeba spp. a B. mandrillaris je možné i na snímcích z transmisní elektronové 

mikroskopie, kde je patrná dvouvrstevná stěna cysty akantaméby na rozdíl od třívrstevné 

stěny cysty balamutie (Martinez et al., 2000). 

Další možností zpracování mozkové tkáně je pokus o izolaci a kultivaci améb. Tkáň se 

inokuluje na nevýživný agar pokrytý vrstvou usmrcených bakterií, např. Escherichia coli, 

a inkubuje se při 30 a 37 ºC. V průběhu několika dní je možné pozorovat inverzním 

mikroskopem trofozoity, které po několika dnech encystují. Kultivace však bývá zdlouhavá 

a nemusí vždy přinést pozitivní výsledky (Martinez et al., 2000; McKellar et al., 2006). 

Přínos v diagnostice mají i sérologické metody, kterými se stanovují protilátky 

proti akantamébam v séru nemocných. Výzkum ukázal, že titry protilátek u nemocných GAE 

jsou prokazatelně vyšší než u zdravých jedinců, kteří přišli do styku s akantamébou 

z prostředí. Využívají se metody nepřímé imunofluorescence (IIF), kde se protilátky ze séra 

navážou na předem připravené antigeny a následně se na ně navážou sekundární 

fluorescenčně značené anti-IgG protilátky. Detekce a titrace se provádí fluorescenční 

mikroskopií. Vyvinut byl také postup využívající metodu ELISA (Enzyme-Linked 



10 

Immunosorbent Assay), kterým se dá vyšetřovat poměrně rychle větší množství vzorků 

(Chappell et al., 2001). Zjištění titru specifických protilátek může sloužit jako rychlá 

screeningová metoda u nemocných s ložiskovou encefalitidou. V případě její pozitivity je 

nutné diagnózu potvrdit přímým průkazem patogenu. Využití můžou tyto metody najít 

i v sledování úspěšnosti terapie (Schuster et al, 2006). 

Vhodnou doplňující metodu nebo alternativu k mikroskopickému a kultivačnímu 

průkazu představují molekulární metody. Ty prokazují přítomnost DNA patogena v klinickém 

vzorku, kterým může být mozkomíšní mok i mozková tkáň. V porovnání s mikroskopickým 

nebo kultivačním vyšetřením jsou senzitivnější. Molekulární metody byly navrženy tak, 

aby specificky identifikovali améby rodu Acanthamoeba. To je výhodné také pro odlišení 

akantamébové etiologie ložiškové encefalitidy od etiologie balamutiové. Navrženo bylo více 

protokolů využívajících konvenční PCR. Jednou z nich se amplifikuje a detekuje úsek 

nukleární DNA kódující 18S rRNA (Schroeder et al., 2001). Metoda byla již využita 

i v diagnostice u pacientů s encefalitidou (McKellar et al., 2006; MacLean et al., 2007). 

Jiná metoda využívá specifickou sekvenci mitochondriální DNA kódující 16S rRNA. 

Byla jí prokázaná přítomnost akantaméb ve vzorku mozkové tkáně i mozkomíšního moku 

(Shirwadkar et al., 2006; Yagi et al., 2007). V roce 2006 byla navržena multiplexní  

real-time PCR metoda pro současnou detekci Acanthamoeba spp., B. mandrillaris a N. fowleri 

(Qvarnstrom et al., 2006). Viz výše. 

Terapie 

 Terapie granulomatózní amébové encefalitidy je nasazována empiricky. Vždy se jedná 

o kombinaci léků, u kterých se předpokládá účinnost proti akantamébam. Je to na základě 

jejich předchozího úspěchu, nebo testů účinnosti in vitro či in vivo na myším modelu. Studie 

ukazují, že existují rozdíly mezi jednotlivými izoláty v jejich virulenci a senzitivitě 

vůči zkoušeným terapeutikům (Stevens, Willaert, 1980). Účinnost terapie závisí od množství 

faktorů jako je imunitní stav pacienta, stádium onemocnění, ve kterém je terapie zahájena, 

infekční dávka, či již zmiňovaná virulence a senzitivita akantaméb vůči použitým 

terapeutikům. Tabulka (Tab. 2) podává přehled několika případů úspěšné terapie a použitých 

léků. 
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Tab. 2 – Příklady úspěšné terapie GAE způsobené Acanthamoeba spp. 

 Martinez 

et al., 2000 

Singhal et al., 2001 Petry  

et al., 

2006 

Aichelburg 

et al., 

2008 

Leckner  

et al., 

2010 

Webster  

et al., 

2012 

       

Amikacin     +   

Flucytosin     + ex   

Flukonazol +   + + ex +  

Ketokonazol  + +     

Metronidazol    +    

Miltefosin     +  + 

Pyrimetamin +       

Rifampin  + + +  +  

Sulfadiazin +   + + ex   

TMP-SMX  + +  + ex +  

Vorikonazol       + 

Ex – lék po čase vysazen, TMP-SMX – trimetoprim-sulfametoxazol 

Nejčastěji byly podávány rifampicin, flukonazol, sulfadiazin a TMP-SMX. Tyto léky 

mají in vitro potvrzený amebostatický účinek (Das, 1991; Mehlotra, Shukla, 1993). Aktivita 

vůči akantamébam byla prokázána u miltefosinu a vorikonazolu. Tyto látky navíc dobře 

pronikají do mozkové tkáně a mozkomíšního moku a nejsou výrazně toxické. Spolu s dalšími 

antimikrobiálními látkami by tak mohli tvořit základ terapie GAE (Schuster et al., 2006). 

Miltefosin není v současné době v České republice dostupný. 

3.2 Diseminovaná forma akantamebózy, sinusitida 

Diseminovaná forma nákazy akantamébami se nejčastěji projeví formou kožních lézí. 

Vyskytuje se v spojení s granulomatózní amébovou encefalitidou, které může předcházet, 

anebo se objevit v terminální fázi onemocnění GAE (Aichelburg et al., 2008). Popsané byly 

i případy samostatného výskytu kožní akantamebózy bez postižení CNS (Casper et al., 1999). 

Do klinického obrazu patří výskyt mnohočetných lézí, které se vyvíjejí od měkkých 

nafialovělých podkožních nodulů v pustuly až nekrotické vředy s purulentní sekrecí. 

Na povrchu se může vytvářet černá eschara. Histologicky (barvení hematoxylinem-eozinem) 

se v bioptickém materiálu prokáže nekrotizující granulomatózní zánět postihující všechny 

vrstvy kůže a zasahující i do podkoží. Viditelné jsou kulaté až ovoidní améby velikosti 

do 20 µm. Potvrzení akantamébové etiologie poskytne IIF vyšetření s použitím specifických 

protilátek proti jednotlivým druhům akantaméb, příp. kultivační průkaz. V popsaném případě 
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úspěšné terapie kožní akantamebózy byl podáván intravenózně pentamidin isethionát. 

Po čtyřech týdnech byl pro svou nefrotoxicitu nahrazen perorálním itrakonazolem. Současně 

byly léze čištěny chlorhexidinem a potírány ketokonazolovým krémem (Slater et al., 1994). 

Akantaméby jsou schopny vyvolat také zánět vedlejších nosních dutin, který se typicky 

projevuje bolestí hlavy, horečkou, rýmou. Zánět dlouho přetrvává a nereaguje na běžnou 

antimikrobiální léčbu. Tkáň odebraná ze sinusů se zpracovává na histologické vyšetření, barví 

se hematoxylinem-eozinem. Na preparátech lze vidět zánětlivou infiltraci, nekrózu a na jejím 

okraji cysty velikosti 12 – 15 µm. Mohou být zachyceny i trofozoity. Diagnózu potvrdí 

imunohistochemické vyšetření. V léčbě byla úspěšná kombinace AMB a vorikonazolu 

(Vernon et al., 2005).  

3.3 Akantamébová keratitida 

Akantamébová keratitida je chronický infekční zánět rohovky, který bez adekvátní 

terapie vede ke ztrátě zraku. Nejčastěji tento zánět vyvolávají akantaméby řazené ke genotypu 

T4. Ve výrazně menším počtu byly z rohovky nemocných izolovány genotypy T3, T11, T6 

(Booton et al., 2005) a nověji také T13 (Grun et al., 2014). 

Vzhledem k tomu, že při akantamébové keratitidě není povinnost hlášení, incidence 

ani prevalence tohoto onemocnění není známa. Celosvětově se počet nemocných odhaduje 

na několik tisíc ročně. V České republice bylo doposud zaznamenáno 44 případů (konzultace 

s RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D.). Nakažení jsou imunokompetentní jedinci, často nositelé 

kontaktních čoček. Špatná hygiena nebo příprava roztoků pro kontaktní čočky s použitím 

kontaminované vody vede k uchycení akantaméb na povrchu čoček a jejich zanesení na oční 

rohovku. Následně pak mohou proniknout do epitelu a stromatu rohovky (Niyadurupola, 

Illingworth, 2006). Jiným způsobem infekce je poranění rohovky vystavené kontaminované 

vodě nebo půdě. Popsán byl i případ nákazy po chirurgickém výkonu na rohovce (Winchester 

et al., 1995). 

Klinický obraz onemocnění zahrnuje bolestivost oka, pocit cizího tělesa, slzení, 

fotofobii, začervenání oka a zhoršení vízu. Bolest může být velmi silná až neadekvátní 

k objektivnímu nálezu, anebo nemusí být přítomná vůbec. Příznaky jsou ve většině případů 

lokalizovány jednostranně. Iniciální vyšetření rohovky štěrbinovou lampou nebo konfokálním 

mikroskopem odhalí různé nálezy v souvislosti s délkou trvání onemocnění. S postupem času 

se původní afekce epitelu může rozšířit do stromatu rohovky. Časná fáze onemocnění je teda 

charakteristická epiteliopatiemi. Mezi ně patří keratitis superficialis punctata, která je 

způsobena porušením integrity epitelu, např. v souvislosti s nošením kontaktních čoček. 
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Dalším možným nálezem jsou dendritické léze, které imitují infekci virem herpes simplex, 

epiteliální a subepiteliální infiltráty a perineurální infiltráty, které jsou téměř patognomické 

pro AK. V pozdější fázi nemoci (asi po 1 měsíci) se objevuje kruhovitý infiltrát ve stromatu 

rohovky, rohovkové vředy a sekundární sterilní přední uveitida, někdy s rozvojem hypopyon. 

V pozdní fázi dochází k závažnému poškození rohovky ve formě vředů, abscesů, skleritidy, 

glaukomu, katarakty a může dojít až k perforaci rohovky a rozšíření infekce extrakorneálně 

(Bacon et al., 1993; Dart et al., 2009). 

Diagnostika 

  Velkým přínosem v diagnostickém postupu bylo zavedení konfokální mikroskopie 

pro vyšetření rohovky. Jedná se o rychlou neinvazivní zobrazovací metodu, kterou lze in vivo 

vyšetřit epitel a přední část stromatu rohovky. Na přítomnost akantaméb poukazuje nález 

vícečetných vysoce reflexních ovoidních útvarů o velikosti 10 – 25 µm. Výhodou metody je 

i možnost jejího opakování, a tak využití pro sledování úspěšnosti terapie. Výtěžnost 

vyšetření však do značné míry závisí také na zkušenosti daného pracoviště, kde se provádí. 

Je vhodné pro screening u osob s podezřením na AK, přičemž diagnózu je nutné potvrdit 

jiným vyšetřením, např. mikroskopickým, kultivačním nebo průkazem akantamébové DNA 

pomocí PCR (Tu et al., 2008; Niyadurupola, Illingworth, 2006). 

 Pro přímý průkaz akantaméb se odebírá vzorek rohovky. Nejčastějším způsobem 

odběru je seškrab rohovky. V případě jeho negativity a při trvajícím podezření na diagnózu 

AK se provádí biopsie rohovky. Vyšetřuje se také materiál odebraný při keratoplastice. 

 Ze tkáně, získané seškrabem rohovky, se připraví obtiskové preparáty. Pozorování je 

možné v nativním preparátu s použitím 10% KOH (Bharathi et al., 2006). Preparáty se 

současně barví různými technikami, např. PAS (Periodic Acid Schiff) barvením, Diff-Quik 

barvením (Tu et al., 2008). Výhodou těchto metod je rychlost a nenáročnost jejich provedení 

(Knickelbein et al., 2013). Využít se dají i imunohistochemické metody. Ty jsou však 

zdlouhavější a náročnější na provedení (Dart et al., 2009). 

 Rohovková tkáň získaná při keratoplastice se zpracovává histologicky. Fixované 

preparáty obarvené hematoxylinem-eozinem znázorní zánětlivý infiltrát tvořený množstvím 

polymorfonukleárních granulocytů a makrofágů, které obklopují cysty ve stroma rohovky. 

Dále se využívá PAS barvení, nebo imunohistochemické barvení s využitím polyklonálních 

anti-Acanthamoeba protilátek, imunoperoxidázy nebo protilátek anti-CD68, které zvýrazní 

CD68 pozitivní makrofágy (Dart et al., 2009; Knickelbein et al., 2013). 

Pro rychlou diagnostiku byla navržena barvení fluorescenční, kterých cílem je hlavně 

zviditelnění cyst. K tomuto účelu se používá Calcofluor-white a Acridine orange. Studie však 
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ukázala poměrně velké riziko falešně pozitivních výsledků, kdy došlo k nespecifickému 

obarvení buněčného detritu nebo mykotických elementů. Výsledky byly ovlivněné předchozí 

léčbou keratitidy (Grossniklaus et al., 2003). 

 Kultivace améb se provádí ze všech možných získaných vzorků. Je to seškrab 

rohovky, biopsie rohovky, vzorek odebraný při keratoplastice, kontaktní čočky nebo roztok 

z pouzdra na kontaktní čočky. Materiál je inokulován na nevýživný agar pokrytý vrstvou 

bakterií (např. E. coli) a inkubován při teplotě 25 – 30 °C. Přítomnost améb se kontroluje 

pozorováním inverzním mikroskopem. Jsou viditelné po několika dnech max. 1 týdnu 

v závislosti od množství améb v očkovaném vzorku. Při kultivaci vzorků z kontaktních čoček 

nebo jejich obalů je potřeba myslet na možnou falešnou pozitivitu. Za stejných podmínek jako 

akantaméby mohou být vykultivované i jiné druhy améb, které nejsou patogenní, a jejich 

přítomnost ve vzorku může být dána jen nedostatečnou hygienou (Illingworth, Cook, 1998; 

Tu et al., 2008). 

Podobně jako v případě GAE, i při AK je možný průkaz přítomnosti akantamébové 

DNA ve vzorku. Lze takto vyšetřit seškrab rohovky, biopsii rohovky, kontaktní čočky, 

pouzdro a roztok na čočky (Schroeder et al., 2001). DNA akantaméb se podařilo detekovat 

i ve vzorku slz. Molekulární metody založené na PCR mají určité výhody v porovnání 

s kultivací a mikroskopií. Jsou senzitivnější a vysoce specifické. Zároveň se jedná o vyšetření 

relativně rychlé, na které stačí minimální množství vzorku (Lehmann, et al., 1998). Navrženy 

byly i real-time PCR protokoly (Qvarnstrom et al., 2006), avšak v oftalmologii topicky 

používané léky mohou s touto metodou interferovat a tím snižovat záchytnost pozitivních 

případů (Goldschmidt et al., 2006).  

Terapie 

Časný začátek léčby AK zlepšuje prognózu pacienta. Základem konzervativní terapie je 

topická aplikace léků, která může být doplněna i o perorální podávání. Volba léčiv se zakládá 

na již publikovaných sériích případů. U AK je, více než u systémových infekcí, důležité 

použití cysticidních přípravků. Látky jako miltefosin, vorikonazol, imidazolové preparáty 

či capsofungin mají sice prokázané účinky in vitro a byly úspěšně použité v léčbě 

systémových akantamébových nákaz, ale nemají účinek proti cystám akantaméb. Cysty tak 

mohou přetrvat ve stromatu rohovky, a po snížení intenzity nebo vysazení terapie onemocnění 

relabuje. Nejlepší cysticidní účinek mají v in vitro testech v současnosti diamidiny a 

biguanidy. Obě skupiny látek mají dobré výsledky i v klinických případech. Mezi biguanidy 

patří polyhexamethylen biguanid a chlorhexidin a mezi užívané diamidiny patří propamidin 

isethionát (Brolen) a hexamidin (Dart et al., 2009). Tyto léky nejsou v ČR dostupné. 
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4 Balamutiová amébová encefalitida 

Původcem balamutiové amébové encefalitidy je améba druhu Balamuthia mandrillaris 

(Visvesvara et al., 1990; Visvesvara et al., 1993). Patří do skupiny Amoebozoa: 

Acanthamoebidae (Adl et al., 2005). Ve svém životním cyklu se vyskytuje ve formě trofozoita 

- améby, která je stádiem vegetativním a ve formě cysty, která je stádiem dormantním. 

Trofozoit má nepravidelný tvar, někdy s četnými panožkami a dosahuje velikosti 15 – 60 μm. 

Obsahuje jedno jádro o velikosti asi 5 μm s centrálně uloženým jadérkem. Cysty jsou 

jednojaderné, nepravidelně kulatého tvaru a měří 15 – 30 μm. Stěna cysty je třívrstevná 

(Visvesvara et al., 1990). Jedná se o amébu, která žije převážně volně v přírodě. Izolována 

byla ze vzorků půdy, kde se živí jinými amébami či protisty (Schuster et al., 2003; 

Dunnebacke et al., 2004). 

Onemocnění u člověka vyvolává výjimečně. Celosvětově bylo zaznamenáno asi 200 

případů (Lobo et al., 2013), jeden také v České republice (Kodet et al., 1998). B. mandrillaris 

vyvolává onemocnění jak u imunokompromitovaných, tak u imunokompetentních dospělých 

osob (Jayasekera et al., 2004; Anzil et al., 1991). U dětí, které onemocněly, imunitní defekt 

zjištěn nebyl, ale u některých byly v anamnéze popisovány opakované záněty středního ucha, 

které by určitý stupeň snížené imunity naznačovat mohly (Griesemer et al., 1994; Kodet 

et al., 1998). Za vstupní bránu infekce bývají označovány plíce a poranění kůže 

kontaminovaná půdou obsahující balamutie (Deetz et al., 2003; Martinez et al., 2010; 

Botterill, Yip, 2011). Na myším modelu byla dokumentována infekce orální cestou (Kiderlen 

et al., 2007). Hematogenně jsou pak z místa primární infekce balamutie zaneseny do mozku 

(Jayasekera et al., 2004). Zaznamenán byl přenos infekce transplantací solidních orgánů. BAE 

onemocněli recipienti ledvin, ledviny a pankreatu a jater. Tato skutečnost podporuje teorii 

hematogenního rozsevu balamutií, ale zároveň překvapuje, protože klasická infekce 

balamutiemi se projevuje jako encefalitida a afekce kůže. Nebylo zaznamenáno, že by 

balamutie napadala nebo přetrvávala v parenchymatózních orgánech, jako jsou játra a ledviny 

(CDC, 2009; CDC, 2010; Gupte et al., 2014). 

Onemocnění probíhá subakutně nebo chronicky jako ložisková encefalitida, 

příp. meningoencefalitida. Poměrně dlouhý čas se může vyvíjet inaparentně, a pak v průběhu 

několika týdnů až měsíců od nástupu příznaků končí fatálně. U části nemocných předcházejí 

příznakům postižení CNS nehojící se kožní léze (Deetz et al., 2003; Martinez et al., 2010). 

Klinický obraz onemocnění je nespecifický a patří do něj kvantitativní i kvalitativní poruchy 

vědomí, bolesti hlavy, generalizované záchvaty, změny osobnosti. Výjimkou nebývá 

ani zvýšená teplota. Podle lokalizace zánětlivého ložiska mohou být přítomny rozmanité 
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lokální neurologické příznaky, např. alternující hemiparéza (budící podezření na ischemickou 

cévní mozkovou příhodu), obrny hlavových nervů, diplopie, dysartrie, mozečkový syndrom. 

Při zvýšení intrakraniálního tlaku se objevuje nauzea a vomitus. Pokud dojde k dráždění 

mozkových plen, objevují se meningeální příznaky. Onemocnění obvykle končí smrtí, 

v důsledku herniace mozku (Denney et al., 1997; Lobo et al., 2013). 

Diagnostika 

Zobrazení počítačovou tomografií odhalí jednočetné nebo vícečetné expanzivní 

hypodenzní ložisko, které má při vyšetření s kontrastem vzhled heterogenní léze s okolním 

edémem. Při zobrazení magnetickou rezonancí může být patrné nestejnoměrné sycení 

gadoliniem, které je větší na obvodu a vytváří vzhled prstenu. V některých případech může 

být přítomno větší sycení leptomeningů, poukazující na jejich zánět, nebo může být patrna 

okluze cév.  Tyto nálezy jsou nespecifické, a to často vede k mylné primární diagnóze. V 

rámci diferenciální diagnostiky bývá zvažována tuberkulóza, neurocysticerkóza, absces, 

tumor nebo virová encefalitida. (Tavares et al., 2006; Griesemer et al., 1994). 

Cytologicky se v mozkomíšním moku prokáže pleocytóza s převahou lymfocytů. 

Biochemické vyšetření odhalí zvýšenou koncentraci bílkoviny a sníženou nebo normální 

koncentraci glukózy. Přítomnost bakterií, hub ani mykobakterií se neprokáže (Lobo et al., 

2013; Kato et al., 2013). Améby obvykle v mozkomíšním moku nejsou mikroskopickým 

vyšetřením zachyceny. Je to pravděpodobně dáno jejich nízkým počtem v této tělní tekutině. 

Větší výtěžnost by mohlo mít vyšetření sedimentu (Kato et al., 2013). 

 Základem pro stanovení diagnózy je přímý průkaz balamutií ve tkáni nebo jejich 

izolace. Pro průkaz ve tkáni se používá vzorek odebraný při mozkové biopsii nebo autopsii. 

Připravují se histologické preparáty barvené hematoxylinem-eozinem. Prohlížení světelným 

mikroskopem odhalí nekrotická ložiska a perivaskulární zánětlivé infiltráty tvořené převážně 

lymfocyty. Shluky améb se nacházejí jak v oblastech nekrózy, tak v okolí arteriol a venul. 

Bývají obklopeny makrofágy a obřími mnohojadernými buňkami, a vytvářejí tak granulomy. 

Cévy malého a středního kalibru vykazují známky zánětu, hlavně v medii a adventicii. 

Některé bývají trombotizované. Trofozoity mají oválný až kulový tvar, velikosti 15 – 27 μm. 

Obsahují jedno jádro s velkým centrálním jadérkem a perinukleolárním halo. V určitém 

podílu trofozoitů jsou viditelná jádra se dvěma nebo více jadérky. Cytoplazma je 

eozinofilní, jemně granulární s lemem agranulární ektoplazmy po obvodu. Ve tkáni bývají 

přítomny i cysty kulatého tvaru s tlustou stěnou. Jejich velikost se pohybuje v rozmezí 

15 – 20 μm. Je však těžké, na základě těchto morfologických charakteristik odlišit 

B. mandrillaris od Acanthamoeba spp. Proto na toto vyšetření navazuje ještě vyšetření 
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imunohistochemické. Nejčastěji se využívá zaječího anti-Balamuthia séra a fluorescenčně 

značených sekundárních protilátek proti zaječím imunoglobulinům. Metoda má vysoký 

stupeň specificity. Jinou možností vizualizace a zároveň odlišení balamutií od makrofágů je 

využití monoklonálních protilátek anti-CD68. Ty označí CD68 pozitivní makrofágy, 

obklopující CD68 negativního trofozoita, na kterém je následně jednodušší vypozorovat 

typickou morfologii jádra (Kodet et al., 1998; Guarner et al., 2007). 

 Dobře odlišitelné jsou B. mandrillaris a Acanthamoeba spp. při použití transmisní 

elektronové mikroskopie Na snímcích je cysta balamutií třívrstevná na rozdíl od dvouvrstevné 

cysty akantaméb. Stěna je složená z tlusté denzní endocysty a tenké nepravidelné ektocysty 

s protruzemi, mezi kterými se nachází třetí vrstva amorfní mezocysty (Visvesvara et al., 

1993). 

 Izolace améb se provádí z mozkové tkáně nebo sedimentu mozkomíšního moku. Je 

nutné použití tkáňových kultur (např. opičích ledvinných buněk) a kultivace při 37 ºC a 5 % 

CO2. Vzhledem k dlouhé generační době a pomalému růstu není tato metoda pro průkaz 

onemocnění doporučována (Schuster, Visvesvara, 1996; Schuster et al., 2003). Úspěšný byl 

pokus o izolaci balamutií z mozkomíšního moku při použití tkáňové kultury lidských 

mozkových mikrovaskulárních endotelií (Jayasekera et al., 2004). 

 Průkaz balamutií v biopsii kožní léze je možný histologicky. Nehojící se, lividně 

zbarvené léze mají charakter indurovaného plaku. Na preparátech je viditelný denzní 

zánětlivý infiltrát dermis. Přítomny jsou ve velkém množství lymfocyty a plazmatické buňky. 

Pozorovat možno granulomy s obřími mnohojadernými buňkami a trofozoity s jádrem 

charakteristické morfologie. Pro potvrzení etiologického agens se využívá 

imunohistochemické barvení, izolace balamutií nebo průkaz přítomnosti balamutiové DNA 

pomocí PCR amplifikace genu kódujícího 16S rRNA (Martinez et al., 2010). 

 Přínos v diagnostickém procesu má i stanovení protilátek proti B. mandrillaris v séru 

nemocných. Jednou z možností průkazu specifických protilátek je IIF. Bylo prokázáno, že 

protilátky u nemocných s BAE vykazují dostatečné zvýšení a nebyla u nich zaznamenána 

zkřížená reaktivita s antigeny jiných volně žijících améb a původců encefalitidy (Schuster 

et al., 2001; Schuster et al., 2006). Pro jejich kvantifikaci byla použita i průtoková cytometrie. 

Tato metoda se zdá být citlivější než nepřímá imunofluorescence (Huang et al., 1999; 

Kiderlen et al., 2009). A konečně, jednou z možností stanovení protilátek proti B. mandrillaris 

je také ELISA. Tyto serologické metody neslouží pro definitivní stanovení diagnózy, 

ale mohou sloužit jako vhodný neinvazivní screeningový test u pacientů s encefalitidou 

(Schuster et al., 2008). 
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Alternativou k mikroskopickému a kultivačnímu vyšetření jsou molekulární metody 

prokazující přítomnost balamutiové DNA v mozkové tkáni nebo mozkomíšním moku. Jsou 

založené na specifické amplifikaci a detekci určité části DNA balamutie s využitím PCR. 

Oproti histologickým a imunohistochemickým metodám mají potenciál být více senzitivní a 

specifické. Lze jimi analyzovat větší objem vzorku a pro jejich úspěšnost není zapotřebí 

přítomnost intaktních buněk patogena, či vysoce zkušená expertíza. Možnost průkazu 

původce z mozkomíšního moku, bez nutnosti provádět mozkovou biopsii, výrazně snižuje 

invazivitu a riziko komplikací diagnostického výkonu (Qvarnstrom et al., 2006; Kiderlen 

et al., 2008). 

Jedny z prvních konvenčních PCR protokolů jsou cíleny na úsek mitochondriální 

DNA kódující 16S rRNA. Porovnáním sekvencí úseků z různých izolátů B. mandrillaris bylo 

potvrzeno, že se skutečně jedná o jeden druh (Booton et al., 2003a). Tato metoda byla úspěšně 

použita na identifikaci B. mandrillaris ve vzorcích z prostředí i v klinických vzorcích (Booton 

et al., 2003b; Yagi et al., 2005). Rychlejší analýzu, menší riziko kontaminace amplikonu a 

možnost kvantifikace přináší real-time PCR metody. V roce 2006 byla navržena multiplexní 

real-time PCR metoda pro současnou detekci Acanthamoeba spp., B. mandrillaris a N. fowleri 

ve vzorcích mozkomíšního moku.Metoda byla označena za vysoce specifickou a senzitivní 

(Qvarnstrom et al., 2006). 

 Pro vyloučení falešně pozitivních a falešně negativních výsledku byl otestován postup, 

v kterém se pomocí real-time PCR metody detekovaly současně dva geny. Detekční 

schopnost metody byla posouzena na vzorcích améb z axenických kultur, na vzorcích 

z experimentálně nakažených zvířat, tkáni lidského mozku s přidanými amébami i klinických 

vzorcích nemocných s BAE. Metoda dosahovala vysoké senzitivity i specificity (Kiderlen 

et al., 2008). 

Terapie 

 Neexistují žádná doporučení pro terapii balamutiové amébové encefalitidy. Léčba je 

nasazována empiricky jako kombinace léků, u kterých se předpokládá aktivita vůči 

trofozoitům, např. na základě in vitro testů nebo jejich předchozím úspěšným použitím 

u pacientů. Účinek terapeutik na améby je amebicidní nebo amebostatický. Mezi amebicidní 

látky patří miltefosin (Schuster et al., 2006), propamidin a gramicidin S. Propamidin však 

vykazuje vysokou toxicitu pro savčí buňky a gramicin S není vhodný pro parenterální užití. 

Vhodným přípravkem pro terapii je amebostatický pentamidin isethionát. Dalšími 

amebostatiky jsou fenothiazinové deriváty, makrolidy (azitromycin, klaritromycin), azoly 

(flukonazol), TMP-SMX a amfotericin B (Schuster, Visvesvara, 1996; Schuster, Visvesvara, 
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1998). 

 Do roku 2013 bylo popsáno asi 12 případů úspěšné terapie. Přehled použitých léků je 

uveden v tabulce (Tab. 3). Nejčastěji byly podávány flukonazol, flucytosin, klaritromycin 

a pendamidin isethionát. Pentamidin isethionát byl ale v polovině případů po čase vysazen 

kvůli svým nežádoucím účinkům. 

Tab. 3 – Příklady úspěšné terapie BAE způsobené B. mandrillaris 

 Deetz., 

2003 

Deetz, 

2003 

Jung, 

2004 

Seas, 

2006 

Seas, 

2006 

Martinez, 

2010 

Botterill, 

2011 

Orozco, 

2011 

Kato, 

2013 

 64/M 5/Ž 72/Ž 8/M 10/Ž 21/Ž 80/Ž 27/M 72/Ž 

Albendazol    + + +   + 

Azitromycin        +  

Flucytozin + +     + + + 

Flukonazol + + +   +  + + 

Itrakonazol    + +  +   

Klaritromycin + + +       

Lipozomální 

AMB 

      +   

Miltefosin      +  +  

Pentamidin 

isethionát 

+ + 

ex 

+    + 

ex 

+  

Sulfadiazin +  +    + +  

Thioridazin  +        

M – muž, Ž – žena, ex – vysazení léku 

 Optimální trvání terapie nebylo dosud stanoveno, většina přeživších však byla léčena 

několik měsíců až 5 let (Krasaelap et al., 2013). Dlouhodobá léčba je využívána kvůli možné 

encystaci balamutií, jejich přetrvání v mozkové tkáni a reaktivaci po vysazení léčby (Siddiqui 

et al., 2007). Dlouhodobé užívání kombinace léků však sebou přináší zvýšené riziko projevu 

jejich toxicity a výskytu nežádoucích účinků. Řešením tohoto problému může být jednak 

identifikace dalších látek mezi existujícími chemoterapeutiky, které by měli efekt vůči 

balamutiím a dosahovali by dostatečných koncentrací v mozkové tkáni a jednak vývoj 

nových, molekulárně cílených, léků. Molekulární výzkum B. mandrillaris objevil na jejím 

povrchu galaktózu-vážící protein, který se vazbou na laminin může podílet na mechanismu, 

kterým balamutie proniká hemato-encefalickou bariérou. Tento protein tak představuje 

potenciální terapeutický cíl (Botterill et al., 2011). Další slibnou oblastí je možnost ovlivnění 

encystace balamutií. Zabráněním encystaci jsou améby nucené zůstat v stádiu trofozoita, který 

je citlivější vůči antimikrobiálním látkám a může tak být zahuben. Nutné je objasnění 

struktury a molekulárních mechanismů podílejících se na encystaci, aby mohly být 
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identifikována další možná místa terapeutického zásahu (Siddiqui et al., 2009). 

5 Závěr 

 Malé množství případů onemocnění způsobených volně žijícími amébami vede 

k nízké obeznámenosti kliniků s těmito nákazami. Zároveň, nespecifické příznaky 

znesnadňují určení správné diagnózy. V případě PAM je rychlost stanovení diagnózy obzvlášť 

nutná. Pro tento účel velmi dobře slouží vyšetření mozkomíšního moku v nativním preparátu. 

Při správném skladování vzorku a odborné expertíze je vyšetření vysoce senzitivní  

i specifické. Serologické vyšetření specifických protilátek proti Acanthamoeba spp.  

a B. mandrillaris může představovat cennou screeningovou metodu u osob s ložiskovou 

encefalitidou. Potvrzení diagnózy je možné s využitím molekulárních metod prokazujících 

přítomnost DNA améb v mozkomíšním moku. Metoda je vysoce senzitivní i specifická  

a umožňuje stanovení diagnózy bez nutnosti provedení mozkové biopsie, která s sebou nese 

vyšší riziko komplikací než odběr mozkomíšního moku. Výrazným přínosem v diagnostice 

akantamébové keratitidy je zavedení vyšetření rohovky in vivo konfokálním mikroskopem. 

Při provedení zkušeným vyšetřujícím je to dostatečně senzitivní, neinvazivní screeningová 

metoda. Pro potvrzení diagnózy je opět s výhodou možné použít senzitivních a specifických 

molekulárních metod. I při jejich rozšíření a výhodách má stále význam izolace a kultivace 

etiologického agens, např. pro testování senzitivity vůči lékům. 

 Terapie těchto onemocnění je empirická a využívá se v ní kombinace léků. Existují 

studie jejich účinnosti in vitro či in vivo na zvířecím modelu, ale stále chybí relevantní 

klinické výsledky. Použitím většího množství přípravků se snad může uplatnit jejich dosud 

neznámý synergický nebo agonistický účinek. Kombinování léků s sebou však přináší i větší 

zátěž pro organizmus a možné projevy jejich toxicity. Potvrzenou účinnost má snad  

jen amfotericin B v léčbě PAM. Nověji se jako slibný preparát ukazuje miltefosin,  

který by v kombinaci s jinými antimikrobiálními látkami mohl představovat účinnou a méně 

toxickou terapii. V České republice není dostupný. U akantamébové keratitidy, více než  

u systémových onemocnění, je důležitý cysticidní účinek léků. U této nemoci jsou stanovené 

účinné kombinace léků a terapeutické postupy, avšak i tu se objevují případy horších 

odpovědí na takovéto léčení. 

 Vývoj nových diagnostických metod a molekulárně cílených léků by v budoucnu mohl 

přispět ke zlepšení prognózy onemocnění způsobených volně žijícími amébami. 
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