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Clostridium difficile je v současné době považováno za hlavní etiologický agens
nozokomiálních průjmů v rozvinutých zemích světa. CDI (Clostridium difficile
infection) je potenciálně smrtelné onemocnění s narůstající incidencí. Navzdory
celosvětovému výzkumu nových léků účinných na CDI představuje její léčba
velký

problém

vzhledem

k vysoké

pravděpodobnosti

vzniku

rekurence

a rezistence na léčbu. Cílem práce bylo zjistit počty pacientů s CDI v daném
období, a jak CDI ovlivňuje hladinu C-reaktivního proteinu (CRP), leukocytů
a neutrofilů. Souběžný průkaz antigenu glutamátdehydrogenázy (GDH) a toxinů
A a B bakterie C. difficile byl proveden metodou rychlé membránově
enzymatické imunoanalýzy. Při výsledku antigen pozitivní, toxin negativní byla
ke konfirmaci použita metoda RT-PCR. Biochemické stanovení CRP bylo
provedeno na analyzátoru turbidimetricky. Vyšetření krevního obrazu včetně
diferenciálního rozpočtu bylo založeno na principu elektrické impedance
a fluorescenční průtokové cytometrie. U sledovaných pacientů bylo jako
infekční agens prokázáno C. difficile. Nejvýznamnějším vyvolávacím faktorem
podporujícím rozvoj CDI byla střevní dismikrobie způsobená antibiotickou
léčbou. Rozvoj kolitidy nastal po různých antibioticích, nejčastěji po podání
aminopenicilinů, cefalosporinů, linkosamidů a fluorochinolonů. Výsledky ukazují,
že CDI výrazně zvyšuje hladiny CRP, leukocytů a neutrofilů, což svědčí
o přítomnosti zánětlivé reakce v organizmu.

Klíčová slova: Clostridium difficile, leukocyty, neutrofily, CRP, antibiotika,
kolitida

Abstract
Charles University
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department of Biochemical Sciences
Candidate: Mgr. Martina Plšková
Supervisor: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Title of rigorous thesis: The systemic inflammatory response of the organism
to Clostridium difficile infection
Clostridium difficile is currently considered to be the major etiological agent of
healthcare-associated diarrhoea in the developed countries. CDI (Clostridium
difficile infection) is a potentially life threatening disease of increasing incidence.
Despite worldwide research of new highly potent drugs, CDI treatment remains
a major problem with regard to the high probability of recurrence and treatment
resistance. The aim of this thesis is to find out the number of patients with CDI
in a given time period and how CDI affects the C-reactive protein (CRP),
leukocyte and neutrophil levels. Rapid membrane enzyme immunoassay for the
simultaneous detection of C. difficile glutamate dehydrogenase (GHD) antigen
and toxins A and B in a single reaction was used. The RT-PCR method was
applied to confirm where a positive result for antigen but negative for toxin
appeared.

The

biochemical

determination

of

CRP

was

performed

turbidimetrically. Complete blood count including a differential count was
performed using electrical impedance principal and fluorescence flow
cytometry. C. difficile as the infectious agent in the patients group was detected.
The most important risk factor for CDI was intestinal dismicrobism caused by
previous antibiotic treatment. The development of colitis was associated with
the

administration

of

various

antibiotics,

most

often

aminopenicillins,

cephalosporins, lincosamides and fluoroquinolones. The findings confirm that
CDI significantly increases CRP, leukocyte and neutrophil levels indicating
the presence of inflammatory response in the body.
Key words: Clostridium difficile, leukocytes, neutrophils, CRP, antibiotics, colitis
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ÚVOD
Postantibiotické průjmy jsou v medicíně známé již desítky let. Působením
antibiotik dochází k narušení střevní mikroflóry a tím nastává přemnožení
původních komenzálů sliznice trávicího traktu. Původcem následných průjmů
mohou být kmeny stafylokoků (Staphylococcus aureus), kvasinky nebo
klostridie (Clostridium difficile, Clostridium perfringens).
První zmínka o Clostridiu difficile jako původci pseudomembranózní
kolitidy je datována z roku 1978, toxiny A a B byly popsány v roce 1981.
S rozvojem antibiotické terapie byl v 70. letech pozorován vznik CDI (CDI –
C. difficile infection) v souvislosti s léčbou klindamycinem, následně pak
v 80. letech po zavedení cefalosporinů. V současné době hrají důležitou roli
v patogenezi postantibiotického průjmu chinolony (Bartlett a Perl, 2005).
Onemocnění vyvolaná působením toxinů bakterie C. difficile se stávají
závažným medicínským, ekonomickým a společenským problémem nejen
v České republice, ale na celém světě. C. difficile je v současné době hlavní
příčinou nozokomiálních průjmů v rozvinutých zemích světa, infekce C. difficile
je potenciálně smrtelné onemocnění s narůstající incidencí.
Případy

pacientů,

kdy

došlo

k rozvoji

klostridiové

enterokolitidy

s protrahovaným, rekurentním průběhem a odezva na adekvátní včasně
zahájenou léčbu byla minimální, by nás měly vést k odpovědnému přístupu
k této závažné infekci. Neustupující průjmy, renální insuficience, malnutrice,
těžké kolitidy, které vedou k rozvoji toxického megakolon s následným
septickým stavem s rizikem smrti – to jsou v dnešní době impulzy k hledání
nových léčebných postupů na klostridiovou infekci (Vejmelka et al., 2014).
Sepse představuje důležitý infekční proces se systémovými projevy.
Incidence sepse se kontinuálně zvyšuje. Nepříznivé epidemiologické trendy
odrážejí stárnutí populace, zvyšuje se počet chronicky nemocných. Negativní
vliv má rostoucí rezistence mikrobiálních původců sepse. Pokroky v diagnostice
a léčbě sepse, ke kterým v poslední době došlo, příznivě ovlivňují prognózu
infekčního onemocnění (Holub, 2007).
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1 TEORETICKÁ ČÁST
1.1

Fyziologická mikroflóra trávicího traktu
Mikroflóra trávicího traktu patří ontogeneticky a fyziologicky k zevnímu

prostředí

organizmu.

Tento

mikrobiální

systém

představuje

specificky

vyváženou soustavu, kterou lze nazvat jako mikrobiální ekosystém. Jeho
základní vlastností je rovnováha.
Povrch lumina trávicího traktu je osídlen 1012-14 mikrobiálních zárodků,
které se podílí na hemostáze tohoto prostředí. Metabolická kapacita bakteriální
masy převyšuje jaterní parenchym člověka. Celkový počet mikroorganizmů
zahrnuje 400–500 mikrobiálních druhů. Mikroflóra trávicího traktu má širokou
variabilitu nejen kvantitativní, ale hlavně kvalitativní. Liší se v jednotlivých
geografických oblastech, vliv na ni mají stravovací návyky a během lidského
života se vyvíjí (Zbořil, 2005).
Z klinického hlediska je normální fyziologická mikroflóra střeva
definovaná jako soubor mikroorganizmů, které jsou přítomny v trávicím traktu
člověka. To však neznamená, že za určitých okolností (imunokompromitace
pacienta v důsledku choroby nebo léčby) se nemůže uplatnit jejich patogenní
potenciál.

Porušením kvantitativní rovnováhy střevní mikroflóry může dojít

k tzv. dysmikrobii. Při ní je kvalitativní struktura mikrobiálního systému
zachována, ale kvantitativní poměry se zásadně mění. Dochází k nárůstu
mikroorganizmů,

které

jsou

v trávicím

traktu

dlouhodobě

v menšině

(pseudomonády, kandidy, stafylokoky, klostridia aj.) (Zbořil, 2005).
Všechny tyto mikroorganizmy slouží společně s imunitním slizničním
systémem k ochraně organizmu hostitele před patogeny a příznivě se účastní
některých metabolických pochodů.

1.2

Struktura fyziologické mikroflóry trávicího traktu
Složení střevní mikroflóry je rozdílné podle lokalizace. Mikrobiální flóra

tenkého střeva má podobné složení jako žaludek a do jisté míry je ovlivňována
patologickými stavy žaludku. Normální koncentrace bakterií v tenkém střevě je
103-4 CFU/g. V jejunu převládají aeroby a grampozitivní bakterie, najdeme zde
10

i koliformní bakterie a anaeroby. V orální části ilea se nacházejí v koncentraci
102-5

CFU/g

enterobakterie.

V distálním

ileu

převládají

gramnegativní

mikroorganizmy nad grampozitivními. Běžně se zde nacházejí koliformní
bakterie, z anaerobů to jsou bakterioidy, bifidobakterie, fusobakterie, klostridia.
Podobnost s mikroflórou tlustého střeva je dána průnikem mikroorganizmů přes
ileocekální chlopeň (Lata a Juránková, 2012).
Aborálně od ileocékální chlopně množství aerobních a anaerobních
mikroorganizmů stoupá. Přibližně jednu třetinu fekální sušiny tvoří živé bakterie.
Mezi aeroby má největší zastoupení Escherichia coli, další rody a druhy
enterobacteriaceae a enterokoky. Mezi anaeroby má největší zastoupení
Bacteroides fragilis, Eubacterium sp. a Clostridium sp. Časté jsou i anaerobní
grampozitivní koky (Peptostreptococcus sp., Peptococcus sp.). Aerobní
mikroorganizmy pro celý mikroekosystém zajišťují tzv. scavenger effect tím, že
s dominancí E. coli spotřebovávají kyslík v reakcích oxidativní fosforylace při
energetickém metabolizmu. Dochází k poklesu redoxního potenciálu a to
umožňuje růst anaerobů, které jsou velmi citlivé na přítomnost kyslíku. Citlivost
na kyslík je dána nedostatečnou výbavou enzymů k eliminaci kyslíkových
radikálů.

Tímto

je

zajištěna

vzájemná

podmíněnost

obou

skupin

mikroorganizmů. Pokud dojde k poškození aerobní skupiny, dojde následně
k poškození i skupiny anaerobní (Lata a Juránková, 2012).

1.3

Faktory ovlivňující složení střevní mikroflóry
Složení střevní mikroflóry je regulováno již slinami (lysozymy, laktoferin),

žaludeční

kyselinou

(pH),

žlučí

(nekonjugované

žlučové

kyseliny),

pankreatickou šťávou (lipáza) a střevní motilitou. Střevní mikroflóra má vlastní
regulační schopnosti, které se nazývají kolonizační rezistence. Tím brání
průniku nežádoucích organizmů, je schopna inhibovat patogenní mikroflóru
baktericidním působením mastných kyselin s krátkým řetězcem a produkcí
peroxidu vodíku a sirovodíku. Kromě těchto neimunologických obranných
mechanizmů existuje buněčný GALT, B a T lymfocyty a humorální imunitní
obranný mechanizmus, kam patří především sekreční imunoglobulin A
(Verhoef-Verhage et al., 1996).

11

Střevní mikroflóru může zásadně ovlivnit řada chorob a s nimi spojená
léčba. Příkladem může být radioterapie hlavy a krku, redukce slinné sekrece,
snížená produkce žaludeční kyseliny (např. po chirurgických výkonech), léčba
inhibitory protonové pumpy. Za těchto okolností může narůstat počet
koliformních a potenciálně patogenních bakterií (salmonely, kandidy, klostridie).
Změny mohou také vyvolat prokinetika nebo laxativa.
Další roli v ovlivnění střevního osídlení hraje stárnutí. Věkem dochází
k poklesu sekrece slin, polykání je méně časté a snižuje se obnova slizničních
buněk. Následkem je snadnější kolonizace gramnegativními bakteriemi
(pseudomonády, enterobakterie). Také počet bifidobakterií věkem klesá
a dominantní jsou koliformní bakterie, klostridia a kandidy (Lata a Juránková,
2012).
1.3.1

Zevní faktory ovlivňující složení střevní mikroflóry
Mezi zevní faktory, které ovlivňují složení střevní mikroflóry, patří

především strava, zevní prostředí, stres a užívání léků. Změny ve stravování
a léky, např. antibiotika a laxativa, přímo střevní mikroflóru ovlivňují. Antibiotika
mohou být důvodem vzniku pseudomembranózní kolitidy vyvolané toxiny
C. difficile (Lata a Juránková, 2012).

1.4

Funkce fyziologické střevní mikroflóry
Fyziologická střevní mikroflóra je schopna zajistit několik funkcí: udržuje

mikrobiální bariéru proti patogenům a potenciálním patogenům, stimuluje
střevní epiteliální systém a tím i společný slizniční imunitní systém, ovlivňuje
motilitu a prokrvení střevní mukózy, produkuje vitamíny (nepatogení kmeny
E. coli a v menší míře anaeroby se podílejí na tvorbě vitaminů B12, K1 a K2),
redukuje bakteriální translokaci (Lata a Juránková, 2012).
1.4.1

Kolonizační rezistence
Za kolonizační rezistenci gastrointestinálního traktu vůči patogenům

(shigely, salmonely, kampylobakter atd.) bývá označována mikrobiální bariéra
prospěšných komenzálních bakterií ve střevě, které zabraňují přerůstání
patogenů a potenciálních patogenů. Tato schopnost střevní mikroflóry za
fyziologických podmínek brání uchycení a následnému pomnožení patogenů.
12

Součástí je také kontrola oportunní mikroflóry (enterobakterie, stafylokoky,
proteus, pseudomonády) (Ley et al., 2005).
1.4.2

Střevní slizniční bariéra
Základní funkcí střevní slizniční bariéry je udržení integrity hostitele

monitorováním střevního lumina a uzavřením před bakteriemi a jejich toxiny.
Střevní epiteliální buňky tvoří fyzikální bariéru mezi střevním luminem
a hostitelem. Spojení těchto buněk, sekrece tekutin a těsná spojení představují
nespecifickou, strukturální ochranu proti bakteriální translokaci.
Přítomnost momentální bakteriální mikroflóry je podstatná pro všechny
obranné systémy. Porušení této mikroflóry způsobuje dysfunkci slizniční
bariéry, dochází k vzestupu bakteriální translokace a tím se mimo střevo
dostávají potenciálně patogenní bakterie (Steffen et al., 1988).
GALT – lymfoidní tkáň střeva je systém, který je stále osídlen
fyziologickou a nefyziologickou mikroflórou. Vývoj GALT probíhá v časném
postnatálním období a je tvořen:


organizovanou lymfoidní tkání,



lymfocyty lamina propria,



volnými intraepitelovými lymfocyty (IEL) (Zbořil, 2005).

Organizovaná lymfoidní tkáň je kryta epitelovou vrstvou, která obsahuje
tzv. M buňky. Chybí jim kartáčový lem a jsou v úzkém kontaktu s buňkami
lymfatických folikulů. M buňky pohlcují antigeny, které translokují do prostředí
folikulů a tím indukují slizniční imunitní reakci. M buňky nejsou vybaveny znaky
hlavního histokompatibilního komplexu II. třídy, informace pouze přenášejí bez
dalšího imunologického zpracování.
Lymfocyty lamina propria jsou především CD4 lymfocyty (T helper).
B lymfocyty se vyskytují v lamina propria mucosae méně.
Volné intraepitelové lymfocyty jsou vmezeřeny mezi epiteliemi klků.
Většinou se jedná o T lymfocyty (CD4, CD8). IEL produkují lymfokiny, které jsou
důležité v antimikrobiální ochraně sliznic. Zároveň jsou tyto T lymfocyty schopny
reagovat s autoantigeny. Další úlohou IEL je orální tolerance. Jde o řízený
útlum odpovědi na antigenní složky potravy, který brání tomu, aby vznikla
neúměrná reakce na imunogenní podněty potravy v podobě potravinové
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alergie. V průběhu ontogenetického vývoje jedince prodělávají IEL změny ve
svém složení. Toto je závislé na vývoji střevní mikroflóry (Zbořil, 2005).
1.4.3

Tvorba produktů střevní mikroflóry a jejich vliv na prokrvení
střevní mukózy
Volné mastné kyseliny s krátkých řetězcem, především kyselina

propionová, octová a máselná, které produkují anaerobní i aerobní bakterie,
a kyselina mléčná, produkovaná hlavně laktobacily a bifidobakteriemi, jsou
resorbovány pasivní difúzí střevní mukózou a slouží ke krytí 40–50 %
energetické potřeby kolonocytů. Současně zvyšují kolonické prokrvení mukózy,
stimulují motilitu a zvyšují sodíkovou a chloridovou absorpci v distálním kolon
(Zbořil, 2005).
1.4.4

Produkce vitaminů
Na tvorbě vitaminů se bakterie střevního traktu podílejí velkou měrou.

Je to vitamin B12, K1 a K2 . Vytvářejí je především nepatogenní kmeny E. coli,
v menší míře anaeroby a případně další bakterie trávicího traktu. Časté nebo
dlouhodobé užívání antibiotik může vést k narušení syntézy nebo nedostatku
těchto vitaminů (Shirakawa et al., 1990).

1.5

Patologie mikroflóry trávicího traktu
Mikroflóra trávicího traktu je otevřený ekosystém, který je vystaven

neustálému vlivu faktorů fyzikálních, chemických a biologických. Ty mohou
narušit její rovnováhu a jsou tak potenciálním zdrojem onemocnění trávicího
traktu i organizmu jako celku. Patologické stavy trávicího traktu jsou spojeny
v celkovém

složení

mikroflóry

trávicího

traktu,

v metabolické

aktivitě

mikroorganizmů trávicího traktu, ve spektru symbiotických mikroorganizmů
trávicího traktu a v mikrobiálním osídlení trávicího traktu.
Narušení fyziologické mikroflóry trávicího traktu může k některým
chorobným stavům vést přímo nebo být jejich kofaktorem. Mezi taková
onemocnění patří infekční průjmová onemocnění, polékové průjmy a kolitidy
včetně

postantibiotických,

chirurgické

výkony

v oblasti

trávicího

traktu,

idiopatické střevní záněty, poradiační průjmy a kolitidy, funkční onemocnění
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trávicího traktu, imunodeficitní stavy, nádory gastrointestinálního traktu a jiná
mimostřevní onemocnění (Sonnenborn a Greinwald, 1991).
1.5.1

Infekce trávicího traktu
Infekce trávicího traktu představují kolonizaci trávicího traktu takovými

mikrobiálními organizmy, které za fyziologických podmínek nepřestoupí určitou
kvantitativní hranici nebo nejsou v trávicím traktu přítomny vůbec. Tyto
mikroorganizmy svým

metabolizmem

a

jeho

produkty

mohou

jedince

poškozovat a vyvolávat příznaky infekčního onemocnění. Vyvolavateli infekcí
jsou bakterie, viry, kvasinky, plísně a prvoci.
Mírou patogenity mikroorganizmů je virulence. Virulence je souhrn
invazivity a toxigenity. Invazivita je schopnost mikroorganizmu proniknout do
tkáně

makroorganizmu

a

množením

a

metabolickými

aktivitami

tkáň

poškozovat. Toxigenita je schopnost mikroorganizmu produkovat látky, které
působí toxicky na makroorganizmus. Tyto látky produkují mikroorganizmy ještě
za svého života (exotoxiny) nebo se uvolňují z těl mikroorganizmů po jejich
zániku (endotoxiny) (Lochmannová a Lochmann, 2001).
Virulence mikroorganizmů je dána nejen vlastnostmi mikroorganizmu, ale
také jeho stavem. Podle toho rozlišujeme primární patogeny, které způsobují
onemocnění zdravého organizmu a oportunní – podmíněné patogeny, které
mohou vyvolat onemocnění organizmu jen za určitých podmínek. Tímto
rozdělujeme infekce na primární patogenní infekce a oportunní infekce.
1.5.2

Oportunní infekce
Oportunní infekce trávicího traktu vznikají dvojím způsobem. V prvním

případě začnou přerůstat mikroorganizmy, které jsou v trávicím traktu za
fyziologických

podmínek

v menšině

(kandidy,

klostridie,

stafylokoky,

Pseudomonas aeruginosa). Nadměrným přerůstáním se spustí nežádoucí
reakce organizmu.
Ve druhém případě se zdrojem oportunní infekce mohou stát exogenní
mikroorganizmy, které nejsou součástí mikroflóry (např. Aeromonas hydrophila,
Listeria monocytogenes). Vlastní proces infekce zahrnuje tyto stupně:
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kontakt makroorganizmu – hostitele a příslušného mikroorganizmu,



adherenci mikroorganizmu,



invazi do hostitelského organizmu – průnik mikroorganizmu do
vnitřního prostředí makroorganizmu,



produkce toxinů (Zbořil, 2005).

1.5.2.1

Adherence (adhezivita) mikroorganizmu

Adherence mikroorganizmu je interakce mezi strukturami povrchu
bakterie – adheziny a receptory na povrchu buněk trávicího traktu. Výsledkem
je vytvoření vazby, která je předpokladem k množení bakteriálního agens a tím
i produkci

exotoxinů.

Adheziny

mají

povahu

proteinovou,

receptory

glykoproteinovou. Adhezní schopnost je dána jak mikroflóře symbiotické, tak
patogenní. Povaha adhezinů a receptorů je u řady mikroorganizmů známa.
Pokud je adheze vlastností patogenů i symbiotické flóry, mohou v některých
případech vzájemně soutěžit o vazebná místa – receptory. Toto je jeden
z principů antagonizmu fyziologické mikroflóry vůči primárně i oportunně
patogenní mikroflóře. Kvantitativní porucha fyziologické mikroflóry zvyšuje
možnost adheze patogenů a tím jejich množení, invazi a produkci toxinů (Zbořil,
2005).
1.5.2.2

Invaze (průnik) mikroorganizmů

Invaze mikroorganizmů je složitý proces proniknutí mikroorganizmu do
vnitřního prostředí organizmu. Tento proces se u jednotlivých mikroorganizmů
liší a není vlastností všech mikroorganizmů.
Primární branou vstupu jsou M buňky, epitelové buňky, které jsou
umístěné od pyloru k ileocekální chlopni opatřené povrchovými enzymy,
sloužící k transepiteliálnímu přenosu těl mikroorganizmů i jiných molekul
z lumen trávicího traktu do lymfatické tkáně. Tím představují M buňky primární
zdroj antigenní sugestivní stimulace (Olschlager et al., 2000).
1.5.2.3

Produkce toxinů

Produkce toxinů je součástí patogenního působení mikroorganizmů.
Patří k nim proteiny, které jsou produkovány bakteriemi během jejich růstu po
adherenci. Tyto toxiny jsou exotoxiny, mají vysoce antigenní povahu
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a specifickou účinnost pro určité tkáně. Je možné je neutralizovat antitoxinem
nebo převést na toxoidy.
Toxoidy můžeme využít k aktivní imunizaci makroorganizmu. Mezi
nejdůležitější exotoxiny z hlediska trávicího traktu patří: choleragen (Vibrio
cholerae), termolabilní a termostabilní enterotoxin – verotoxin 1, 2 (ETEC,
EHEC), shigatoxin (Shigella dysenteriae), termostabilní enterotoxin (Yersinia
enterocolitica

a

Yersinia

pseudotuberculosis),

termolabilní

enterotoxin

(Pseudomonas aeruginosa), enterotoxin A – E (Staphylococcus aureus),
termostabilní

a

termolabilní

toxin

(Bacillus

cereus),

termolabilní

toxin

(Clostridium perfringens A), toxin A a toxin B (C. difficile) (Lochmannová
a Lochmann, 2001).
Druhou skupinu tvoří endotoxiny. Jsou to lipopolysacharidy, které se
uvolňují z bakteriálních stěn gramnegativních mikrobů při jejich rozpadu. Nelze
je neutralizovat antitoxiny, nemají specifickou tkáňovou účinnost a nelze je
převést na toxoidy. Lipopolysacharidy jsou extrémně termostabilní molekuly
složené z hydrofobní části (lipid A – ve stěně gramnegativních bakterií)
a kovalentní hydrofilní části (poly- nebo oligosacharid).
Cílovými buňkami endotoxinů jsou monocyty-makrofágy, neutrofily
a endoteliální buňky. Vliv endotoxinů na organizmus jako celek charakterizují
tyto děje:


pyrogenní reakce – reakce na endogenní pyroxeny uvolněné
z makrofágů,



mediátorová bouře – nekontrolovatelné uvolnění cytokinů,



akutní

zánětlivá

reakce

–

aktivace

komplementu

s následnou

cytolýzou,


nespecifická imunomodulace – vliv nízkých dávek endotoxinu,



endotoxinový šok – jako výsledek velkého množství endotoxinu, který
nárazově

zaplaví

organizmus

a

může

vést

k diseminované

intravaskulární koagulaci.
Mechanizmus efektivnosti těchto dějů je velmi složitý (Lochmannová
a Lochmann, 2001).
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1.6

Antibiotika
Antibiotika představují nástroj, kterou disponuje moderní společnost

v boji proti infekčním nemocem. Bohužel, stává se, že se účinnost tohoto
nástroje vlivem antibiotické rezistence značně oslabuje. Každé nasazení lékové
skupiny se musí zvážit (Adámková a Blechová, 2013).
Antibiotika mohou mít na mikroflóru trávicího traktu dva základní vlivy,
pozitivní a negativní.
1.6.1

Pozitivní vliv antibiotik
Pozitivní vliv antibiotik na mikrobiální ekosystém trávicího traktu má

několik úrovní efektivity:


modulující vliv na mikroflóru trávicího traktu,



vlastní antimikrobiální efekt na patogenní mikroorganizmus,



imunologický vliv antibiotik.

Mezi imunologické vlivy patří především pokles chemotaxe, pokles
fagocytózy a pokles blastické transformace lymfocytů.
Přímé antimikrobiální vlivy a vlivy na strukturu mikrobiálního ekosystému
představují hlavní indikace využití antibiotik z hlediska mikroflóry trávicího traktu
(Krčméry, 1993).
1.6.2

Negativní vliv antibiotik
Negativní vliv antibiotik se může projevit jako AAD – antibiotik associated

diarrhoe nebo jako AAC – antibiotic associated colitis. AAD představuje prostý
průjem v průběhu antibiotické léčby a krátce po ní, který spontánně odezní.
AAC je stupňovitá dysmikrobie – postantibiotický průjem – pseudomembranózní
kolitida. V důsledku použití antibiotika se může objevit řada příznaků.
Od průjmu bez kolitidy, průjmu s kolitidou až po průjem s pseudomembranózní
kolitidou. Pseudomembranózní kolitida je nejzávažnější forma s možností
komplikací toxického megakolon a perforace trakčníku (Fekety et al., 1979).

1.7

Clostridium difficile
Clostridium difficile je anaerobní grampozitivní sporulující bakterie, která

se běžně vyskytuje v přírodě, povrchových i odpadních vodách a také v trávicím
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traktu zvířat a lidí. Vytváří spory odolné k teplotám, záření, vyschnutí a různým
chemickým látkám. Za hlavní faktory virulence jsou považovány toxin
A (enterotoxin) a toxin B (cytotoxin) (Beneš et al., 2014).
Oba toxiny jsou schopny vyvolat poškození střeva, které může vyústit
v pseudomembranózní enterokolitidu (PME) – závažné zánětlivé ulcerace
střevní sliznice, jejíž smrtnost může dosahovat až 45 %. Toxin A poškozuje
buňky střevního epitelu a způsobuje kumulaci tekutin ve střevě, což má za
následek vznik vodnatých, někdy i hemoragických průjmů. Poškozuje i buňky
imunitního systému, vyvolává chemotaxi a vede ke vzniku zánětu střevní
sliznice. Toxin B svými účinky vede k nekróze napadených tkání (Podstatová
et al., 2009).
Několik let se vedou diskuze o tom, který z toxinů je více odpovědný za
příznaky onemocnění CDI u lidí. Toxiny A a B mají z 66 % podobnou strukturu
a podobnou enzymovou aktivitu. Toxin A má jiný buněčný tropismus a obecně
má nižší cytotoxickou aktivitu než toxin B. V protikladu k tomu toxin A způsobuje
u hlodavců zánět střeva mnohem efektivněji než toxin B. Předpokládá se však,
že receptory pro toxin B jsou u zvířat mnohem méně exprimovány než u lidí.
Od pacientů s CDI nebyly nikdy izolovány kmeny klostridií toxin A+, B-, ale
kmeny A-, B+ jsou izolovány běžně. Izoláty toxin A-, B+ způsobují stejné
příznaky onemocnění jako kmeny toxin A+, B+. Průběh onemocnění bývá
v tomto případě těžší (Drudy et al., 2007).
Podle nových poznatků patří toxiny A a B mezi glykosylující toxiny, které
přenášejí glykosylové zbytky na Rho (bakteriální hexamerický proteinový
komplex) GTPázy, kovalentně je modifikují a inaktivují. Následkem je
disagregace aktinového cytoskeletu, zaokrouhlení buňky, inhibice dělení
a buněčná smrt. Ta vede ke ztrátě funkce střevní epiteliální bariéry. Toxiny dále
stimulují uvolňování prozánětlivých cytokinů (IL-1β, TNF-α, IL-8) z epiteliálních
buněk. Toto vede k influxu neutrofilů a další destrukci střevní bariéry. Vzestup
neutrofilů v periferní krvi koreluje se špatnou prognózou CDI (Shen, 2012).
Toxiny A a B jsou produkovány toxigenními kmeny C. difficile. Většina
patogenních kmenů tvoří také binární toxin, jehož mechanizmus účinku není
dosud přesně znám. Epidemiologické studie prokázaly, že tvorba binárního
toxinu je spojena s těžším průběhem nemoci. Malé procento kmenů C. difficile
tvoří pouze toxin B, ale jejich infekční potenciál je zachován. Naopak ty kmeny,
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které prokazatelně neprodukují žádný toxin, nepředstavují nebezpečí ani pro
vnímavého jedince. C. difficile patří v současné době mezi významné původce
nozokomiálních

infekcí.

Pravděpodobnost

kolonizace

hospitalizovaných

pacientů narůstá s délkou hospitalizace a je závislá na lokální epidemiologické
situaci (Beneš et al., 2014).
1.7.1

Kolitida vyvolaná Clostridium difficile
Mezi faktory podporující rozvoj CDI patří: střevní dysmikrobie, porucha

slizniční imunity v GIT, mobilita střeva, celková mobilita, hospitalizace, vyšší věk
(65 let a více). Nejvýznamnějším vyvolávajícím faktorem je střevní dysmikrobie,
která je způsobená antibiotickou léčbou. Rozvoj kolitidy mohou způsobovat
různá antibiotika, nejčastěji podávání potencovaných i nepotencovaných
aminopenicillinů, cefalosporinů všech generací, linkosamidů a fluorochinolonů.
Doba potřebná k vyvolání CDI je několik dní až týdnů. Onemocnění se může
objevit během léčby antibiotiky nebo i několik týdnů po jejím skončení.
C. difficile nepatří mezi invazivní patogeny, nejprve jen adheruje na stěnu
tračníku. Pokud se jedná o toxigenní kmen, který produkuje toxiny A i B, pak
tyto toxiny působí synergicky a v okolí mikrobiální kolonie poškozují jak střevní
epitel, tak i hlubší vrstvy střevní stěny. Vznik průjmu v tomto stadiu představuje
samočisticí mechanizmus a je pro nemocného prospěšný. Naopak špatná
peristaltika nebo podání léků tlumících střevní motilitu jsou faktory, které
podporují rozvoj nemoci. Vznikají ostrůvkovité ulcerace a jejich povrch se
pokryje pablánami. Působením toxinu B na hladkou svalovinu a vegetativní
nervy ve stěně tračníku dojde postupně k zástavě peristaltiky a rozvoji ileu, což
dále podporuje množení mikrobů. Terminální stadium nemoci se vyznačuje
velkým roztažením tračníku (megakolon) a postupnou ztrátou bariérové funkce
střevní sliznice. Tím mohou různé střevní bakterie pronikat do hlubších tkání.
Dojde k rozvoji sepse, často s fatálním výsledkem. Za fyziologického stavu
imunitní systém pacienta tvoří protilátky proti toxinům A a B, které mohou
pacienta chránit před závažným průběhem infekce (Beneš et al., 2014).
Dokud se neobjeví fyziologická střevní mikrofóra, zůstává organizmus
vysoce vnímavý k opětovnému přemnožení klostridií a tím nové atace nemoci.
U těchto rekurencí lze někdy rozlišit relaps (opětovné vzplanutí infekce
z klostridií nebo jejich spor, které zůstaly ve střevním traktu) od reinfekce (nová
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infekce způsobená sporami klostridií z vnějšího prostředí, může se jednat
o stejný nebo jiný kmen). Předpokládá se, že reinfekce jsou častější než
relapsy, protože nemocný s klostridiovou kolitidou vylučuje milióny spor
v každém mililitru průjmové stolice a kontaminuje jimi své okolí. Infekční dávka
u vnímavého jedince se pohybuje v řádu desítek až stovek spor. K opětovnému
rozvoji infekce proto může dojít u disponovaných jedinců velice snadno. Proto je
důležité si uvědomit, že příčinou rekurencí nemusí být selhání poskytnuté ATB
léčby v důsledku rezistence (Beneš et al., 2014).
1.7.2

Klinický obraz kolitidy
Kolitida způsobená C. difficile u mladších osob bez alterace celkového

stavu většinou vzniká jako důsledek předchozí antibiotické léčby a projevuje se
jako akutní průjmové onemocnění, které může, ale nemusí být provázeno
horečkami a zvracením. Průjmy u klostridiové kolitidy nebývají profuzní, stolice
jsou četné, někdy páchnoucí, ale ne objemné. U pacientů, kteří jsou upoutaní
na lůžko, může tento stav vypadat jako náhle vzniklá inkontinence stolice.
Závažnější formy nemoci jsou provázeny bolestmi břicha, meteorismem
a postupným oslabováním střevní peristaltiky až k rozvoji ileu. Všechny
uvedené fáze onemocnění mohou nebo nemusí být spojeny s horečnatým
stavem. Laboratorně je přítomna elevace zánětlivých parametrů, bývá zjištěna
leukocytóza, především neutrofilie. Vzestup CRP je přítomný, ale často
paradoxně nízký oproti leukocytóze > 15 x 109/l (Beneš et al., 2014).
Podezření na těžkou klostridiovou kolitidu by mělo být zejména
v následujících situacích:


akutní průjmové onemocnění vzniklé u osob užívajících ATB (nebo
2 týdny po ATB terapii),



akutní průjmové onemocnění provázené nápadným meteorismem,
subileózním stavem, bolestmi břicha a/nebo leukocytózou, kdy chirurg
vyloučí náhlou břišní příhodu,



akutní

průjmové

onemocnění

vzniklé

v nemocnici,

zejména

v případech, kdy jde o starší a imobilní osoby a/nebo na daném
oddělení se toto onemocnění vyskytlo již v minulosti.
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Toxické megalokon je nejtěžší formou klostridiové kolitidy. Rozvíjí se
paralytický ileus a dochází k enormní dilataci kliček tlustého a posléze i tenkého
střeva. Pacient je v této fázi ohrožen na životě, smrtnost činí 30–80 %.
Rekurence mohou mít lehčí, ale i těžší průběh než předchozí ataka.
Nejčastěji k nim dochází do 2 měsíců od předchozí ataky.

Pacient

s opakovanými atakami je ohrožený dehydratací, minerálovým rozvratem,
malnutricí a celkovým fyzickým i psychickým vyčerpáním (Beneš et al., 2014).
Tabulka 1 Příznaky svědčící pro těžký průběh klostridiové kolitidy

Horečka > 38,5°;C
Zimnice a třesavky
Hemodynamická nestabilita včetně septického šoku
Známky peritonitidy
Leukocytóza
Paralytický ileus
Posun doleva (>20 % tyčí v diferenciálním rozpočtu leukocytů)
Vzestup kreatininu v séru (>50 % nad obvyklou hodnotu)
Vzestup hladiny laktátu v séru
PME zjištěná koloskopicky
Rozpětí tračníku (>80 mm v oblasti céka nebo >60 mm na transverzu
a descendentu) prokázané zobrazovacím vyšetřením (RTG břicha, CT)
Zdroj: Beneš et al., 2014, http://www.infekce.cz/dpCDI14.htm

1.7.3

Léčba infekce Clostridium difficile
Volba léčebné strategie je závislá na závažnosti onemocnění, věku

pacienta a komorbiditách. Pokud je možné, ihned se ukončí ATB léčba. Jde-li
o lehkou formu CDI, toto opatření může navodit uzdravení. Pokud nelze ATB
léčbu přerušit, u některých nemocných se nahradí dosud podávané antibiotikum
jiným přípravkem s užším spektrem účinnosti a nižším potenciálem pro vyvolání
CDI. Podle potřeby se pacientovi podává hydratace a kolitická dieta. Léky, které
tlumí střevní peristaltiku, jsou kontraindikovány.
Standardní medikamentózní léčba je v souladu s Doporučenými postupy
EU. Může se podat Metronidazol, Vankomycin, Fidaxomicin, Tigecyclin,
Rifaximin, Teikoplanin. Probiotika nevykazují prokazatelný efekt v léčbě CDI
(Beneš et al., 2014).
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Mezi další možnosti léčby CDI řadíme i fekální bakterioterapii
(transplantace stolice, fekální transplantace). Jedná se o přenos stolice
zdravého dárce do střeva pacienta s narušenou střevní mikroflórou. V současné
době představuje efektivní, relativně levnou a nekomplikovanou léčbu
rekurentní klostridiové střevní infekce. Úspěšnost této metody spočívá v obnově
narušeného

střevního mikrobiomu.

Tato metoda

je úspěšná

přibližně

u 80 % pacientů (Kassam et al., 2013).

1.8
1.8.1

Vyšetřovací metody v lékařské mikrobiologii
Přímý průkaz
Průkaz infekce spočívá v nálezu mikroba ve vyšetřovaném vzorku.

Nálezem mikroba rozumíme, že ho buď přímo vidíme pod mikroskopem
(mikroskopický průkaz – nejčastěji používáme Gramovo barvení) nebo ho
vykultivujeme (izolace mikroba) na kultivačních půdách (Votava, 2005).
Kultivační půdy slouží ke kultivaci mikrobů in vitro. Aby se mikrobi in vitro
množili, musíme jim zajistit podmínky (dostatek vody, živin a zdrojů energie,
růstové faktory, optimální teplotu, pH, vhodné složení atmosféry, vhodný
osmotický tlak, ochranu před zářením, sterilitu prostředí). Tyto podmínky jsou
splněny v biologických termostatech.
Kultivační půdy se liší podle konzistence, složení a účelu na celou řadu
druhů. Podle konzistence se rozeznávají půdy tekuté a pevné, podle složení na
přirozené a syntetické, podle účelu na půdy základní, obohacené, diagnostické,
selektivní a selektivně diagnostické, dále půdy k antibiotickým zkouškám a ke
stanovení účinných látek, půdy k uchování kultur a půdy transportní (Votava
et al., 2010).
1.8.2

Nepřímý průkaz
Nepřímým průkazem rozumíme průkaz infekčního agens podle nálezu

stop, které zanechalo v organismu, tzn. podle nálezu protilátek. K diagnóze
právě probíhající infekce nestačí pouhý průkaz přítomnosti protilátek. Je třeba
dokázat, že se protilátky během vyšetřovaného onemocnění teprve objevily,
případně vzrostlo jejich množství. Mezi metody nepřímého průkazu patří
precipitace, aglutinace, aglutinace na nosičích, KFR (komplement fixační
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reakce), neutralizační reakce, ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
a další (Votava, 2005).
1.8.3

Určení izolovaného bakteriálního kmene
Izolovaného mikroba se mikrobiolog pokusí nejprve identifikovat

orientačně. Řídí se tím, co vidí, eventuálně co cítí (např. pseudomonády).
Důležitou kultivační půdou v mikrobiologii je krevní agar, protože ke vzhledu
kolonií na něm je i typická hemolýza, která je charakteristická pro mnoho
lékařsky významných bakterií. Dalším kritériem je růst na dalších půdách,
selektivních nebo selektivně diagnostických.
K orientační identifikaci bakterie můžeme využít i rychlé biochemické
testy. Jejich principem je vyšetření podezřelé kolonie například otiskem
na papírek nasycený vhodným činidlem (důkaz oxidázy apod.).
Dalším orientačním postupem je také zhotovení mikroskopického
preparátu z nejasné bakteriální kolonie a jejího obarvení podle Grama. Tím
zjistíme tvar bakterie, velikost a uspořádání, tvorbu spor a barvitelnost podle
Grama, což nám pomůže správně zvolit další, přesnější identifikační postupy
(Votava, 2005).
Ke

konečné

identifikaci

mikroba

se

nejčastěji

užívá

zjišťování

biochemických a fyziologických vlastností izolovaného bakteriálního kmene.
K tomu je nutné pracovat s čistou bakteriální kulturou. K vyhodnocení výsledku
se využívají komerčně vyráběné diagnostické soupravy (např. Enterotest16,
Auxacolor, Fungitest, Anaerotest a další) nebo se využívá automatizovaných
systémů.
U některých mikrobů výsledky biochemických testů k bližšímu určení
nestačí. Například jednotlivé druhy shigel, serotypy salmonel, E. coli se určují
na základě antigenní struktury vyšetřovaného kmene, pro zjištění se užívá
sklíčková aglutinace. K ní je potřeba mít k dispozici antiséra proti různým
antigenům vyšetřovaného mikroba (Votava, 2005).
Zásadní průlom v typizaci kmenů představují postupy na molekulární
úrovni založené na průkazu DNA. Základní metodou, od které se odvíjejí další
modifikace, je polymerázová řetězová reakce (PCR-polymerase chain reaction)
buněk izolovaných in vitro. Princip spočívá v amplifikaci malého segmentu DNA,
kdy se používají specifické oligonukleotidové primery (sondy) k hybridizaci
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odpovídající

oligonukleotidové

sekvence

opačného

řetězce

DNA

ve

zkoumaném vzorku. Ty jsou dalšími postupy amplifikovány na měřitelné
množství.
Jednou z modifikací PCR je polymerázová řetězová reakce s reverzní
transkripcí (RT-PCR). Ta využívá k amplifikaci jednořetězcové RNA, kdy DNA
templát (cDNA) je generován z RNA pomocí reverzní transkriptázy. cDNA pak
slouží jako templát stejným způsobem jako u klasické PCR (Zima, 2007).
1.8.4

Nejčastější mikroorganismy izolované z výtěru z rekta
u sledovaných pacientů s CDI

1.8.4.1

Escherichia coli

Je to nejznámější bakterie vůbec a nejvýznamnější potenciálně
patogenní enterobakterie. Morfologicky se nijak neodlišuje od ostatních
enterobakterií, je pohyblivá a dobře kultivovatelná na široké škále půd.
Na Endově agaru má nápadnou purpurovou barvu kolonií.
Escherichia coli je běžnou součástí střevní mikroflóry zdravých lidí.
Je komenzálem, částečně saprofytem a také symbiontem. Svým působením
znemožňuje průnik patogenů a podílí se na tvorbě některých vitamínů,
především vitamínu K. Jde o podmíněně patogenního mikroba, který se může
projevit ve střevě i mimo ně. Mimo střevo je E. coli téměř vždy patogenní
(Votava et al., 2010).
1.8.4.2

Rod Klebsiella

Klebsielly patří mezi střevní komenzály. Dobře přežívají i mimo střevo,
jsou druhým nejběžnějším původcem uroinfekcí a poměrně často se uplatňují
i v případě sepsí, zejména nozokomiálních. Klebsielly jsou biochemicky značně
aktivní. Jejich kolonie bývají bíle pigmentované, jsou často mukózní, což se
dává do souvislosti s tvorbou pouzdra. Pouzderné antigeny jsou výrazným
faktorem virulence (Votava et al., 2010).
1.8.4.3

Proteus mirabilis

Proteus mirabilis může být přítomen ve střevě, ale nemusí být jako běžná
flóra. U některých imunokompromitovaných pacientů se může ve střevě podílet
na pacientových obtížích, naruší střevní rovnováhu. Proteus je biochemicky
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vysoce aktivní. Má velkou proteolytickou aktivitu. Je to saprofyt dokonale
přizpůsobený k likvidaci organických zbytků.
Proteus mirabilis je odolný vůči podmínkám ve střevě i v zevním
prostředí. Kultivovat se dá na všech běžných půdách. Při kultivaci na agaru
projevují některé kmeny rodu Proteus specifickou vlastnost: tvoří kolonie jako
ostatní bakterie, ale zároveň se z místa inokulace plazí po povrchu agaru.
Jedná se tzv. fenomén příbojové vlny neboli Raussův fenomén. Patogenem
bývá většinou mimo střevo, zejména v močových cestách (Votava et al., 2010).
1.8.4.4

Candida albicans

Kvasinky

rodu

Candida

jsou

nejčastějšími

původci

mykotických

onemocnění u člověka. U většiny jedinců jsou kandidy přítomny v malém počtu
v zažívacím traktu. S rozvojem moderní medicíny, který s sebou nese rostoucí
počet imunokompromitovaných osob, stále častější zavádění implantátů a hojné
používání antibiotik, se mykózy způsobené těmito houbami vyskytují stále
častěji. Na etiologii těchto infekcí se kromě Candida albicans, která je
původcem více než poloviny těchto infekcí, podílejí i další druhy kandid, jako
jsou Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida glabrata a Candida
krusei.
Candida albicans je nejčastější izolovaná kvasinka z klinického materiálu
a patří mezi typicky oportunní patogeny. Je častý původce vaginálních mykóz
a jako patogen se uplatňuje zvláště u onkologických pacientů, u pacientů
s poruchou obranyschopnosti, hormonálními poruchami (diabetes mellitus)
a u pacientů, kteří dostávají antibiotika, především širokospektrá. Vlivem
antibiotik dojde k narušení a potlačení bakteriální mikroflóry a dochází
k přemnožení kvasinek a k rozvoji onemocnění (Votava et al., 2010).

1.9

Zánět
Zánětem označujeme souhrn fyziologických reakcí na porušení integrity

organizmu. Tyto reakce vedou k ochraně proti infikování poškozeného místa,
k lokalizaci poškození a ke zhojení. Zánět může být vyvolán různými
antigenními

podněty,

především

infekčními

mikroorganizmy,

ale

také

poraněním fyzikální nebo chemické povahy nebo ischemií tkáně. Odpověď
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organizmu na takové poškození v závislosti na jeho rozsahu a délce trvání
může být místní nebo celková. Mezi projevy lokálního zánětu patří zčervenání
(rubor), otok (tumor), bolestivost (dolor) a zvýšení místní teploty (calor).
Zánět dále dělíme na akutní nebo chronický. Akutní zánět zpravidla
odezní bez následků, poraněná tkáň se kompletně zhojí. Při chronickém zánětu
vždy dochází k destrukci tkáně a jejímu nahrazení vazivem. Akutní zánět je
fyziologickou obrannou reakcí, chronický zánět má charakter poškozujícího
imunopatologického procesu (Hořejší et al., 2017).
1.9.1

Proces zánětlivé reakce
První signály k rozvoji zánětlivých reakcí dávají negranulované tkáňové

žírné buňky a fagocyty, dále látky uvolněné z různých poškozených buněk
a součásti mezibuněčné hmoty obnažené poraněním. Tyto signály způsobí
lokálně:


zvýšení permeability cév, tím dojde k vzestupu plazmatické tekutiny
a makromolekul do extravaskulárního prostoru a vzniká otok. Pokud je
spouštěcím faktorem poranění, předchází zvýšení permeability cév
fáze krátké vasokonstrikce a aktivace hemokoagulačního systému
k zabránění úniku krve a poškození cévy,



ovlivnění místních nervových zakončení (bolest),



zvýšení adhezivity endotelií expresí adhezivních molekul, zachycení
fagocytů, pak lymfocytů a jejich průnik do tkáně,



aktivaci koagulačního, fibrinolytického, kininového a komplementového
systému,



změny regulace teploty (některé mediátory působí jako pyrogeny).

V místě poškození se shromažďují fagocyty, ty začnou vylučovat
cytokiny a chemokiny a dochází k amplifikaci děje. Při zánětu, který trvá déle,
dochází k aktivaci antigenně specifických složek imunity: antigeny uvolněné
z mikroorganizmů v místě zánětu se spolu s buňkami prezentujícími antigen
dostávají do mízních uzlin, tam stimulují aktivaci a terminální diferenciaci
T lymfocytů a specifických klonů B lymfocytů a jejich přeměnu na plazmocyty,
které produkují protilátky. Protilátky pomáhají opsonizaci mikroorganizmů
a aktivaci komplementu. Tyto děje se mohou odehrávat i v místě zánětu
(Hořejší et al., 2017).
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1.9.2

Systémová odpověď organizmu na zánět
V roce 2015 byla přijata nová definice syndromu systémové zánětlivé

odpovědi (SIRS). SIRS je život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená
aberantní odpovědí na infekci (Holub, 2016). Systémová odezva na infekční
i neinfekční inzulty představuje reakci na akutní ohrožení organizmu, obrannou
odpověď organizmu se snahou lokalizovat a eliminovat exogenní nebo
endogenní patogen infekčního (sepse) nebo neinfekčního charakteru. Jako
sepse je označována SIRS s prokázanou infekcí. Těžká sepse je SIRS infekční
etiologie, která může vyvolat poruchy kardiovaskulárního systému. SIRS může
vyústit ve stav multiorgánové dysfunkce (MODS). MODS je systémovou
hemodynamickou poruchou, která vede k hypoperfuzi orgánů, tkáňové hypoxii,
až k odumření buněk (Maruna, 2004).
Sepse může být vyvolána jakýmkoliv mikroorganizmem. Ten nemusí ani
proniknout do krevního řečiště, stačí, když se do krevního řečiště dostanou jeho
signální molekuly (endotoxin gramnegativních bakterií nebo peptidoglykan
grampozitivních koků). Septickou aktivaci může vyvolat i únik nadměrného
množství zánětlivých produktů z ložiska infekce do cirkulace. Předpokládá se,
že ve většině případů je sepse vyvolána bakteriemi, někdy i plísněmi, vzácně
parazity nebo viry (Munford, 1998).
V závislosti na rozsahu poškození a délce trvání lokálního zánětu
dochází k systémové reakci různé intenzity. Systémová reakce může nastat
i bez lokálního zánětu. Jde o akutní, život ohrožující situaci. Dochází
k masivnímu

uvolnění

mediátorů

–

cytokiny,

kininy,

histamin,

složky

komplementu.
Systémovým projevem zánětu je horečka. Ta je způsobena stimulací
hypothalamového

centra

termoregulace

prostaglandinem

E2.

Syntéza

prostaglandinu E2 je indukována prozánětlivými cytokiny, zejména TNF α, IL-1,
IL-6. Zvýšení teploty je samo o sobě důležitým aktivátorem metabolických
pochodů v buňkách imunitního systému.
Cytokiny produkované v místě zánětu se při zánětlivé reakci dostávají do
oběhu a stimulují v játrech produkci sérových proteinů akutní fáze – C-reaktivní
protein a komplementové složky C3 a C4. Tyto proteiny mají opsonizační funkci
a účastní se aktivace komplementu. Při zánětu se zvyšuje i jaterní syntéza
některých transportních proteinů (ceruloplazmin, feritin), antimikrobiálních
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peptidů (hepcidin) a proteázových inhibitorů (α2-makroglobulin). Dochází i ke
snížení tvorby některých proteinů (albumin, prealbumin, transferin).
Další cytokiny a mediátory uvolněné během akutního nebo chronického
zánětu působí na kostní dřeň, dochází k vyplavení a novotvorbě dalších
leukocytů, a tím ke zvýšení jejich počtu v krvi (leukocytóza) (Hořejší et al.,
2017).
1.9.3

Reparace poškozené tkáně
S aktivací zánětlivých mechanizmů se aktivují reparační pochody.

Podstatou je eliminace poškozených buněk fagocyty (hlavně makrofágy),
aktivace fibroplastických mechanizmů, aktivace angiogeneze a regenerace
a remodelace tkání. Procesy kontrolují enzymy, hormony, cytokiny. Pokud je
zánět chronický, jsou přítomny fibrotizační pochody v různé intenzitě. Hlavním
mediátorem je TGF-β. Jeho nadměrnou sekrecí dochází k aktivaci fibroblastů
a funkční tkáň je postupně nahrazována tkání fibrotickou (Hořejší et al., 2017).

1.10 Proteiny akutní fáze
Akutní fázi zánětlivé odpovědi je provázena fyziologickými změnami,
které mají vliv na imunitní, endokrinní, kardiovaskulární a nervový systém.
Odpověď na zánětlivý podnět je zahájena a regulována spektrem zánětlivých
mediátorů – cytokinů, adhezivních molekul a hormonů včetně glukokortikoidů.
Při reakci akutní fáze dochází ke změně profilu jaterní proteosyntézy.
Za klidových podmínek játra tvoří strukturální, transportní i jiné proteiny, jejichž
koncentrace je systémem zpětných vazeb udržována na stabilní úrovni. Když
začnou působit prozánětlivé cytokiny za podpory glukokortikoidů a dalších
hormonů, dochází v průběhu reakce akutní fáze v hepatocytech ke zvýšené
produkci proteinů, které jsou potřebné pro adekvátní průběh obranné reakce
a pro udržení homeostázy, tzv. proteiny akutní fáze – APP. Tvorba APP
neprobíhá pouze v játrech, ale i v extrahepatálních tkáních. I tam je tvorba
regulována stejnými faktory jako v játrech. Rozhodujícím zdrojem APP jsou ale
játra (Maruna, 2004).
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1.10.1

Rozdělení proteinů akutní fáze
Proteiny akutní fáze nejsou jen ty, jejichž koncentrace při zánětu stoupá,

ale jsou to i ty, které jsou zánětlivými faktory inhibované.
1.10.1.1

Negativní proteiny akutní fáze

Jejich syntéza v játrech je inhibována prozánětlivými cytokiny. Negativní
APP jsou proteiny s dominantní úlohou v klidovém období (transportní
a strukturní proteiny). Snížení jejich sekrece v zátěžových stavech odráží
konverzi

proteosyntetické

kapacity

hepatocytů

na

proteiny

zánětlivých

a reparačních pochodů. Na poklesu jejich hladiny se podílí i katabolizmus.
1.10.1.2

Pozitivní proteiny akutní fáze

Jejich plasmatická hladina při zánětu stoupá a do jisté míry koreluje
s aktivitou onemocnění a s koncentrací prozánětlivých cytokinů. Uplatňuje se
vliv IL-1, TNF α nebo IL-6.
1.10.1.3

Neutrální proteiny akutní fáze

Jsou to proteiny, které jsou regulovány prozánětlivými cytokiny
IL-1,TNF α a IL-6, ale jejich hladina se nemění v dané zánětlivé situaci. Je to
umožněno odlišným, až antagonistickým efektem IL-6 na straně jedné a IL-1
a TNFα na straně druhé. Neutralitu APP je nutno vztáhnout ke konkrétní
zánětlivé situaci (Maruna, 2004).
1.10.2

Biochemická charakteristika proteinů akutní fáze
APP nejsou definovány na základě funkční nebo strukturální podobnosti.

Společnou vlastností je regulace prozánětlivými cytokiny a glukokortikoidy, mají
nezastupitelný význam v průběhu zánětlivé odpovědi. Vykazují některé
společné biochemické charakteristiky srovnatelné s cytokiny, hormony nebo
růstovými faktory.
1.10.2.1

Receptory pro proteiny akutní fáze

APP se váží stejně jako hormony, cytokiny nebo růstové faktory na
specifické receptory na povrchu buněk. Vazba na povrchový receptor umožňuje
v některých případech následnou endocytózu komplexu APP-substrát a jeho
degradaci. Možná je i recyklace komplexu APP-receptor.
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Někdy vede vazba APP na receptor k modulaci funkce zánětlivých buněk
(vazba CRP na neutrolily a makrofágy). Mají imunomodulační vlastnosti a tak
se podobají pro- a protizánětlivým cytokinům (Maruna, 2004).
1.10.2.2

Poločas eliminace proteinů akutní fáze

Poločas eliminace pozitivních APP kolísá za klidových podmínek od
několika minut až dnů. CRP, sérový amyloid P (SAP), sérový amyloid A (SAA),
jejichž koncentrace stoupá během zánětlivé odpovědi až na tisícinásobek
výchozích hodnot, mají poločas v cirkulaci výrazně kratší než proteiny, které se
uplatňují v klidovém období. APP jsou v cirkulaci degradovány volnými
proteolytickými enzymy nebo eliminovány endocytózou po vazbě na specifické
receptory (Maruna, 2004).
1.10.2.3

Glykosylace proteinů akutní fáze

APP jsou většinou glykoproteiny. Míra glykosylace polypeptidového
řetězce je u jednotlivých APP variabilní a ovlivňuje funkci proteinu, vazbu na
cílové struktury, imunomodulační aktivitu a další vlastnosti.
1.10.2.4

Variabilita forem proteinů akutní fáze

Genetická

variabilita

většiny APP

se odráží

v jejich

výsledných

plazmatických hladinách v klidovém i zánětlivém období. Strukturní mutace,
které by se projevily změnou řetězce aminokyselin, jsou málo časté. Dnes
přibývá poznatků, že genetická variabilita APP je brána jako riziko aterosklerózy,
tromboembolické choroby nebo Alzheimerovy choroby.
1.10.2.5

Oligomerické uspořádání proteinů akutní fáze

Terciární struktura molekuly APP má vliv na biologický poločas
a biologickou dostupnost (afinitu k cílovým strukturám). Oligomerní uspořádání
ovlivňuje biologické funkce APP. Pokud nastanou v oligomerním uspořádání
APP patologické modifikace podmíněné mutacemi jejich genů a záměnou
jedné aminokyseliny v řetězci, dojde k urychlení eliminace z místa působení
nebo nedostatečné sekreci (Maruna, 2004).
1.10.3

Fyzikální význam proteinů akutní fáze
Vlastnosti jednotlivých APP jsou velmi heterogenní, ale převažuje mezi

nimi ochranný a protektivní vliv na tkáně. Většina APP není zaměřena
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antibakteriálně, naopak tyto APP svými účinky limitují rozsah zánětu a rozsah
tkáňového poškození volnými leukocytárními proteázami a oxidačním stresem
a připravují podmínky pro reparační fázi zánětu.
Mezi základní funkce APP patří:


opsonizace

bakteriálních

membrán

a

struktur

poškozených

a nekrotických buněk,


funkce scavengerů, zametačů kyslíkových radikálů, ochrana před
oxidačním stresem,



inaktivující vazba proteolytických enzymů, ochrana před proteolytickým
poškozením tkáně,



navození prokoagulačního stavu při současné inhibici fibrinolýzy,



aktivace komplementu,



imunomodulační aktivita – přímé ovlivnění leukocytů prostřednictvím
specifických receptorů pro APP, ovlivnění tvorby cytokinů a jejich
kinetiky,



úloha v reparačním procesu, v angiogenezi a regulaci buněčné
proliferace (Maruna, 2004).

1.11 C-reaktivní protein
C-reaktivní protein (CRP) patří do skupiny krátkých pentraxinů.
Pentraxiny jsou multimericky uspořádané proteiny s variabilním množstvím
podjednotek. Název této skupiny je odvozen od typicky pentagonálního tvaru
molekuly CRP, daného nekovalentní vazbou 5 globulárních podjednotek.
CRP je nejdéle známý a klinicky nejvýznamnější protein, zařadil se do
diagnostických algoritmů zánětlivých stavů jako významný ukazatel aktivace
systémové zánětlivé odpovědi. Na rozdíl od jiných APP, jejichž hladina při
zánětlivém stimulu stoupá na několikanásobek výchozí hladiny, indukce CRP je
výraznější v průběhu intenzivní zánětlivé reakce a dosahuje až tisícinásobku
výchozí hodnoty. Exprese genů je typická pro jaterní buňky (Maruna, 2004).
1.11.1

Funkce C-reaktivního proteinu
Název CRP vychází podle jeho schopnosti reagovat s polysacharidem C

Streptococcus pneumoniae. Byl objeven v roce 1930 Tilletem a Francesem
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u lidí, kteří měli pneumokokovou infekci. CRP působí jako opsonizující faktor
pro fagocytózu parazitů, bakterií a imunokomplexů, aktivuje klasickou cestu
aktivace komplementu. Váže chromatin, histony a malé částice nukleoproteinů.
1.11.1.1

Opsonizace

Specifická indukce CRP v průběhu zánětlivé reakce potvrzuje, že tvorba
pentraxinů je spojena s fyziologickou vlastností těchto proteinů. Pravděpodobně
se jedná o schopnost vázat nekrotický buněčný materiál, neboť rychlost
a rozsah vzestupu hladiny CRP při zánětu svědčí pro biologicky významnou roli
v této zánětlivé situaci. Nejvíce probádanou funkcí CRP je kalcium dependentní
schopnost vazby CRP na fosfatidylcholin bakteriální stěny. Vazba dvou volných
iontů Ca2+ na každou podjednotku způsobuje změnu alosterické konfigurace
CRP do podoby vhodné k vazbě na cílové struktury. CRP se váže na nukleární
chromatin a membránové struktury nekrotických buněk, na membránové
struktury komplementem poškozených buněk (na buňky zdravé se neváže).
Vazba a opsonizace poškozené buněčné membrány a buněčné stěny bakterií
vede ke zvýšení fagocytární aktivity makrofágů a neutrofilů. Odstranění
makromolekul z rozpadlých buněčných jader v nekrotické tkáni představuje
preventivní moment, který zabrání spuštění reakce proti nukleárním antigenům
(Maruna, 2004).
1.11.1.2

Aktivace komplementu

Navázaný CRP má odkryté vazebné místo pro C1q a tím je aktivátorem
klasické cesty aktivace komplementu, stejně jako molekuly IgG.
Receptory

fagocytů

s vysokou

afinitou

pro

CRP

jsou

totožné

s membránovými molekulami Fcγ RIIa. Receptory s nízkou afinitou pro CRP
jsou shodné s Fcγ RI. Molekuly FcR váží protilátky třídy IgG a mají důležitou
vazbu mezi humorální a buněčnou imunitou. Známy jsou 3 třídy FcR. FcRI se
váží na monomery IgG, FcRII a FcRIII se váží na imunokomplexy. Vazebné
domény

všech

3

tříd

jsou

podobné,

ale

mají

rozdílné

uspořádání

cytoplasmatické domény, proto mají odlišnou funkci.
Podobnost CRP a IgG je ve více směrech: opsonizují cizorodé částice,
specificky váží ligandy, aktivují komplement vazbou C1q a váží se na společné
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receptory FcR na fagocytech. Pokud je nadbytek IgG, může dojít k vytěsnění
CRP z receptorů a inhibici jeho imunomodulačních funkcí (Maruna, 2004).
Stimulace fagocytů přes receptory vede k řadě reakcí zahrnujících na
protilátkách závislou (Ig-dependentní) buněčnou cytotoxicitu, fagocytózu,
uvolnění kyslíkových a zánětlivých mediátorů. CRP se váže na FcR jako
parciální agonista, který za určitých podmínek stimuluje nebo inhibuje reakce
zprostředkované FcR, dále potencuje nebo inhibuje efekty prozánětlivých
cytokinů na fagocytující buňky. In vivo i in vitro inhibuje odpověď
polymorfonukleárních leukocytů na chemotaktický podnět (IL-8) a tím reguluje
leukocytární infiltraci v místě zánětu. CRP neovlivňuje vazbu IL-8 na jeho
receptor, ale uplatní se na úrovni postreceptorové. Protilátky třídy IgM
připravené experimentálně proti receptorům CRP měly stejný efekt jako CRP.
CRP také inhibuje tvorbu kyslíkových radikálů v neutrofilech (Maruna, 2004).
1.11.1.3

Další funkce C-reaktivního proteinu

Účinky

CRP

na

funkci

trombocytů

a

lymfocytů

nejsou

zcela

prozkoumané. CRP je membránových proteinem NK buněk a je zapojen do
indukce apoptózy NK buňkami. V hepatocytech je tvorba CRP stimulována IL-6,
na membráně NK buněk IL-2.
Další schopností CRP je inhibice růstu a metastazování některých
nádorů, kumulace makrofágů v místě nádoru i antioxidační aktivita.
Přítomnost CRP nemusí být

vždy pozitivní.

Např. účast CRP

v patogenezi aterosklerózy je již prokázána a CRP má i přímý patogenetický
vztah k nervovým onemocněním včetně Alzheimerovy choroby (Maruna, 2004).
1.11.1.4

Význam C-reaktivního proteinu v diagnostice

Změny CRP v průběhu reakce akutní fáze odráží s daným časovým
posunem aktivaci cytokinové kaskády a vzestup hladiny cytokinů. Odpověď
CRP na zánětlivý stimul spolu s plazmatickými bílkovinami v závislosti na typu
a intenzitě zánětu předurčují CRP k detekci a monitorování zánětlivých stavů.
Odpověď organizmu na zánět je velmi rychlá, koncentrace CRP se při zánětlivé
reakci může zvýšit až 1000násobně, krátký je i jeho biologický poločas rozpadu.
Bazální koncentrace může být vyšší v časném stadiu těhotenství a také mírně
stoupá s věkem (Maruna, 2004).
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Nejvyšší koncentraci dosahuje CRP u akutních bakteriálních infekcí.
Virové, parazitární a mykobakteriální infekce vedou pouze k mírnému vzestupu
koncentrace. U zánětů virového charakteru jsou hodnoty 20–50 mg/l, u zánětů
bakteriálního charakteru jsou 100–300 mg/l i více. Doporučuje se stanovovat
CRP sériově – progresivní vzestup hladiny během 48 hodin svědčí pro
počínající bakteriální infekci.

1.12 Buňky imunitního systému
Krvetvorba (hematopoéza, hemopoéza) je lokalizována v kostní dřeni.
Zde je přítomen „pool“ (zásoba) hemopoetických kmenových buněk –
pluripotentní kmenová buňka pro všechny řady nelymfoidní i lymfoidní.
Primitivní i vyzrálejší kmenové buňky podléhají tzv. asymetrickému dělení, kdy
jedna dceřiná buňka je identická s mateřskou kmenovou buňkou a druhá se
dále diferencuje. Kmenové buňky se v malém počtu udržují v kostní dřeni po
celý život (Penka a Slavíčková, 2011).
Důležitou část imunitního systému tvoří různé druhy bílých krvinek –
leukocytů, které pocházejí z pluripotentní kmenové buňky. Vlivem různých
faktorů se jich část diferencuje na různé typy leukocytů a vzniklý úbytek
kmenových buněk se kompenzuje jejich dělením. Z kmenových buněk vznikají
dvě základní linie – myeloidní a lymfoidní.
Z myeloidní linie vznikají monocyty (cirkulují v krvi a ve tkáních se
diferencují na makrofágy), a tři druhy granulocytů – neutrolily, eosinofily
a bazofily (polymorfonukleáry). Dále sem patří dendritické buňky a žírné buňky
(mastocyty), které se nacházejí ve tkáních. Buňky myeloidní linie tvoří základ
nespecifické části imunitního systému. Většina těchto buněk má schopnost
fagocytózy, produkují cytokiny a další mediátory. Červené krvinky (erytrocyty)
a krevní destičky (trombocyty) též patří do myeloidní linie, ale jejich funkce jsou
jiné. Z lymfoidní linie se diferencují lymfocyty B, lymfocyty T a NK buňky
(Hořejší et al., 2017).
1.12.1

Buněčné složky nespecifické imunity
Mezi děje nespecifické imunity je řazena fagocytóza – schopnost

pohlcovat částice. Tuto schopnost má celá řada buněk, mezi ně patří zejména
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neutrofilní a bazofilní granulocyty, monocyty a jejich tkáňová forma makrofágy.
Jde o základní buňky zánětlivé reakce. Odlišným druhem fagocytujících buněk
jsou dendritické buňky, jejich hlavní úloha je ve zpracování a prezentaci
antigenu. Fagocytující buňky mají rozdíly v enzymatické a receptorové výbavě,
většina charakteristik je ale pro tyto různé buňky shodná. Důležitým rozdílem je
to, že neutrofilní granulocyty neexprimují za normálních okolností MHC
glykoprotein II. třídy a nejsou tedy buňkami prezentujícími antigen, další rozdíl
je v tom, že za normálních okolností se granulocyty nacházejí v krevním řečišti
a v kostní dřeni a až v průběhu zánětlivé reakce vycestují do napadené tkáně.
V napadené tkáni se podílejí na antiinfekční obraně proti bakteriím. Makrofágy
jsou ve tkáních přítomny neustále, a pokud není přítomen zánět, fagocytují
hlavně pozůstatky apoptických vlastních buněk a další odpadní částice.
Granulocyty jsou tedy schopny vykonávat své funkce ihned, makrofágy se
stávají funkčními po rozpoznání antigenních signálů a v kontextu HLA I. a II.
třídy je předkládají T lymfocytům. Neutrofily žijí velmi krátce, poločas v krvi je
6-12 hodin, makrofágy a dendritické buňky žijí déle a mohou přecházet do
různých aktivačních stádií (Hořejší et al., 2017).
Tabulka 2 Poměrné zastoupení jednotlivých druhů bílých krvinek zdravého dospělého
člověka

Druh buněk

Poměrné zastoupení (%)

Neutrofilní granulocyty

60–70 %

Eosinofilní granulocyty

1–3 %

Bazofilní granulocyty

˂2 %

Monocyty

5–10 %

Lymfocyty

20–40 %

Zdroj: Hořejší et al., 2017, s. 42

1.12.2

Fagocyty a jejich průnik do infikovaných tkání
Neutrofily, eosinofily a monocyty cirkulují v krevním oběhu. Neutrofily,

které cirkulují, jsou v dynamické rovnováze s frakcí adherovanou na cévní
stěnu. Periferních neutrofilů a monocytů je asi 7 % z celkového množství,
zbývajících 93 % je v kostní dřeni. Z kostní dřeně se průběžně vyplavují a tím
se udržuje jejich stálé množství v oběhu. Poměr dřeňových a cirkulujících
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fagocytů se mění vlivem bakteriálních produktů a zánětlivých cytokinů. Do
infikovaných a poškozených tkání se dostávají fagocyty tím, že se nejprve
zachytí na povrchu endoteliálních buněk cév těchto tkán a mezibuněčnými
prostory vstupují do extravazálního prostoru v místě poškození. Tento pohyb se
řídí chemotakticky látkami, které jsou uvolňovány v místě poškození. Hlavní
chemotaktickou látkou pro neutrolily je IL-8, pro ostatní fagocyty je to celá řada
dalších chemokinů. Neutrofily, které v místě poškození vykonaly a splnily svůj
úkol, během krátké doby hynou na rozdíl od makrofágů, které žijí déle a mohou
proces fagocytózy zopakovat. Pokud je větší množství odumřelých neutrofilů,
tvoří se hnis (Hořejší et al., 2017).
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2 CÍLE PRÁCE
Cílem rigorózní práce bylo zjistit počty pacientů s infekcí Clostridium difficile (CDI)
v daném období, a jak ovlivňuje CDI hladinu C-reaktivního proteinu (CRP), leukocytů
a netrofilů. Jednotlivými dílčími cíli potom bylo:



Zjistit, kolik vzorků stolice na průkaz Clostridium difficile bylo vyšetřeno
na Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie v roce 2016 Oblastní
nemocnice Náchod a.s.



Zjistit, kolik vzorků stolice bylo pozitivních Clostridium difficile.



Zjistit diagnózu a antibiotickou terapii u pacientů s Clostridium difficile.



Zjistit hodnotu CRP u pacientů s Clostridium difficile.



Zjistit počet leukocytů a neutrofilů u pacientů Clostridium difficile.



Zhodnotit výsledky RT-PCR u pacientů s Clostridium difficile.

38

3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Experimentální

část

probíhala

na

Oddělení

klinické

imunologie

a mikrobiologie Oblastní nemocnice Náchod, a.s., v období od začátku ledna
2016 do konce prosince 2016. V tomto období bylo zasláno celkem
1 196 vzorků stolice k vyšetření na Clostridum difficile. Jako výzkumný vzorek
jsem si vybrala skupinu pacientů (188 pacientů), kterým byla odebrána první
stolice na vyšetření C. difficile a výsledek vyšel pozitivní. U těchto pacientů jsem
zjistila hodnotu CRP, hodnoty krevního obrazu včetně diferenciálního rozpočtu
(vyšetření byla provedena v den odběru první stolice na C. difficile). Předmětem
výzkumu byli pacienti jak hospitalizovaní, tak léčení u obvodního lékaře nebo
v odborných ambulancích. U všech sledovaných pacientů byl proveden také
výtěr z konečníku na kultivaci k vyloučení jiných patogenů, které by mohly
vyvolat střevní onemocnění.

3.1

Mikrobiologická diagnostika
Hlavním tématem oboru klinická mikrobiologie je vztah makro-

a mikroorganizmu. Vzájemný vztah parazita a hostitele je určován na straně
jedné velkou variabilitou vlastností mikroorganizmu a na straně druhé
proměnlivým stavem hostitele – pacienta. V mikrobiologii nejde o pouhé
stanovení analytu a o porovnání výsledku se stanovenými normami, ale vždy
jde o interpretaci nálezu v klinickém kontextu konkrétního pacienta (Scharfen,
2013).
Laboratoř klinické mikrobiologie slouží jako diagnostické pracoviště, které
zajišťuje mikrobiologické vyšetření zaslaného vzorku. Účelem vyšetření je zjistit,
jaký mikrob je předpokládanou příčinou sledované choroby, tedy prokázat
etiologické agens. Zpracování vzorků bylo provedeno dle postupu správné
laboratorní praxe.
3.1.1

Mikrobiologické zpracování výtěru z konečníku
Při zpracování výtěrů z konečníku je jako základní vyšetřovací metoda

doporučována kultivace. Mikroskopický preparát se z výtěru běžně neprovádí.
Správně provedený výtěr (dodržení zásad preanalytické fáze) se naočkuje na
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dvě selektivně diagnostické pevné půdy (Endova půda, DC agar – deoxycholát
citrátový agar) a ponoří do jedné selektivní půdy tekuté, která je půdou
pomnožovací. Nejčastěji se používá selenitová půda. Kultivace probíhá
24–48 hodin při 37 °C. Po 24 hodinách kultivace se tekutá půda vyočkuje na
jednu až dvě selektivně diagnostické pevné půdy (opět Endův agar a DC agar).
Je-li výtěr správně proveden a výtěrový tampon ponořen do transportního
media

Amies,

je

ještě

založena

mikroaerofilní

kultivace

na

průkaz

kampylobaktera. Ta probíhá 48 hodin. K vytvoření mikroaerofilního prostředí
používáme LAS™ – Látalův Anaerobní Systém, ke kultivaci kultivační půdu
Campylobacter selektivní agar.
Vykultivovavé kolonie se dále identifikují na základě jejich biochemických
vlastností. K tomu se požívají komerčně vyráběné diagnostické soupravy nebo
lze využít i analyzátorů. Příslušníci normální mikroflóry se druhově identifikují
jen výjimečně. Salmonely, Shigella a některé kmeny Escherichia coli se dále
určují serotypizací (Votava, 2005).
3.1.2

Diagnostika Clostridium difficile rychlým testem
K detekci toxinu Clostridium difficile jsou k dispozici komerční testy.

Vyšetření nelze provádět z výtěru z konečníku, lze ho provádět pouze ze vzorku
stolice (doporučuje se stolice velikosti vlašského ořechu). V naší laboratoři se
používá test C. diff. Quick Chek CompleteTM firmy Techlab®. Jde o rychlou
membránově enzymatickou imunoanalýzu pro současnou detekci antigenu
glutamátdehydrogenázy (GDH) a toxinů A a B bakterie C. difficile. Reakce
probíhají v jediné detekční kazetě. Test detekuje enzym GDH (antigen) jako
indikátor přítomnosti C. difficile ve vzorcích stolice. GDH je dobrým antigenním
markerem organizmu ve stolici, protože je produkována ve velkém množství
všemi kmeny bakterie nezávisle na jejich toxigenitě. Pozitivní výsledek testu na
bakteriální GDH C. difficile
vyšetřovaném

vzorku

potvrzuje přítomnost mikroorganizmu ve

stolice, negativní výsledek je

důkazem,

že

ve

vyšetřovaném vzorku C. difficile není. Pozitivní výsledek testu pro toxiny A a B
je potvrzením přítomnosti toxigenního kmene C. difficile.
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3.1.2.1

Princip testu enzymatické imunoanalýzy

Diagnostická souprava C. diff. Quick Chek CompleteTM firmy Techlab®
používá k detekci enzymu GDH a toxinů A a B bakterie C. difficile specifické
protilátky proti těmto antigenům. Testovací kazetka obsahuje reakční okno
obsahující tři vertikální linie s navázanými imobilizovanými protilátkami.
Testovací linie antigenu (Ag) obsahuje protilátky proti enzymu GDH C. difficile.
Kontrolní linie (C) je tečkovaná čára obsahující protilátky proti křenové
peroxidáze (HRP). Linie v oblasti detekce toxinů A a B (Tox) obsahuje
specifické protilátky proti toxinům A a B C. difficile. V průběhu testu vznikne
konjugát, který obsahuje protilátky proti bakteriální GDH a protilátky proti
toxinům A a B s navázanou křenovou peroxidázou (C. diff Quik Check
Complete, 2016).
3.1.2.2

Provedení testu enzymatické imunoanalýzy

Vyšetření provádíme tak, že vzorek stolice přidáme do zkumavky, kde je
připravený konjugát a diluent. Směs naředíme, promícháme a přidáme do
aplikační jamky pro vzorek a necháme 15 minut inkubovat při pokojové teplotě.
V průběhu této inkubační doby dochází v přítomnosti GDH a toxinů A a B
k jejich vazbě na specifické protilátky, které jsou součástí konjugátu s křenovou
peroxidázou. Vzniklý komplex konjugát-antigen-protilátka migruje testovacím
filtračním proužkem k membráně v reakční oblasti. Zde dochází v místě
detekčních linií k jejich vazbě s imobilizovanými specifickými protilátkami proti
bakteriální GDH a toxinů A a B. Do reakčního okna se dále aplikuje promývací
pufr a následně substrát. Inkubujeme 10 minut při pokojové teplotě.
Po uplynutí inkubační doby se výsledek hodnotí vizuálně. Průkazným
pozitivním výsledkem testu je modrá linie. Pozitivní reakce v kontrolní oblasti je
vyjádřena tečkovanou vertikální linií (viz obrázek 1).
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Obrázek 1 Interpretace výsledků testu C. diff Quick Check Complete™
Zdroj: C. diff Quik Check Complete™, 2016, s. 30.

3.1.3

Diagnostika Clostridium difficile metodou RT-PCR
Na Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie provádíme vyšetření

CDI metodou RT-PCR na analyzátoru GeneXpert firmy Cepheid Europe.
Je to kvalitativní diagnostický in-vitro test pro rychlou identifikaci
nukleových sekvencí kódujících toxin B a binární toxin ve vzorku stolice. Tuto
metodu na našem pracovišti provádíme u pacientů, u kterých při stanovení
přítomnosti bakterie C. difficile testem enzymatické imunoanalýzy vyjde
výsledek: antigen pozitivní, toxin negativní (viz obrázek 2).
Nejvíce patogenní jsou kmeny produkující toxin A i toxin B (A+B+).
Izoláty produkující pouze toxin B (A-B+) jsou také patogenní. Některé kmeny
C. difficile produkují aktin-specifickou ADP-ribosyltransferázu nebo binární
toxin.
Systém GeneXpert automatizuje a spojuje čištění vzorku, amplifikaci
nukleové kyseliny a detekci cílové sekvence v jednoduchých nebo komplexních
vzorcích za použití real-time PCR a RT-PCR analýzy. Systém obsahuje přístroj,
počítač se softwarem pro testování vzorků a hodnocení výsledků. Vlastní
vyšetření vyžaduje použití jednorázových GeneXpert kazet. Kazety obsahují
činidla pro PCR, v nichž probíhají procesy extrakce DNA a PCR. Kazety jsou
samostatné uzavřené, nehrozí nebezpečí vzájemné kontaminace vzorků.
GeneXpert analýza pro C. difficile obsahuje reagencie k detekci kmenů
C. difficile produkujících toxin. Reagencie zároveň detekují kmeny C. difficile,
o nichž se předpokládá, že produkují toxin, který náleží k typu 027/NAP1/BI.
Souprava dále obsahuje kontrolu zpracování vzorků (SPC – Sample Processing
Control). SPC kontroluje správné zpracování cílové bakterie a sleduje
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přítomnost inhibitorů PCR reakce. Dalším kontrolním systémem je sonda PCC
(Probe Check Control). Ta ověřuje rehydrataci reagencií, PCR zkumavky
v kazetě, stabilitu barviva a neporušenost sondy.
Primery a sondy použité v analýze GeneXpertu C. difficile

detekují

sekvence v genech kódujících toxin B (tcdB), binární toxin (cdt) a delece nt 117
v genu tcdC (tcdCΔ117) (Systém GeneXpert Dx, 2017).

Obrázek 2 Příklad algoritmu při průkazu C. difficile ve stolici
Zdroj: Beneš et al., 2014, http://www.infekce.cz/dpCDI14.htm

3.2

Biochemické stanovení C-reaktivního proteinu
Vyšetření CRP se provádí na Oddělení klinické biochemie a diagnostiky

Oblastní nemocnice v Náchodě, a.s. na analyzátoru Cobas 6000, modul c501
firmy Roche Diagnostics. Stavebnicový systém se skládá z tzv. ovládací
konzole, Core jednotky – obslužného modulu a modulů pro ISE, klinickou
chemii (Cobas c501) a heterogenní analýzu (Cobas e601). Cobas 6000 používá
tři měřící principy: ISE pro měření elektrolytů, fotometrickou jednotku pro
klasickou fotometrii a turbidimetrii a elektrochemiluminiscenční měření pro
heterogenní modul. Core jednotka, která je základem každého analyzátoru
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pracuje s pěti pozičními stojánky. Do vstupu je možné vložit dva nosiče – každý
s 15 stojánky – tedy až 150 vzorků současně. Určitý počet pozic lze vyčlenit pro
statimová vyšetření. Principem testu měření CRP je, že lidský CRP aglutinuje
s latexovými částicemi, které jsou potaženy monoklonálními protilátkami proti
CRP. Vzniklé agregáty se měří turbidimetricky.
Turbidimetrie patří mezi analytické metody, kdy je detektor umístěn v ose
paprsku, a měříme záření prošlé vzorkem, které je ochuzené o rozptýlenou
složku záření (Cobas® 6000, 2017; CRPL3, 2016).

3.3

Vyšetření krevního obrazu
Vyšetření krevního obrazu se provádí na Pracovišti klinické hematologie

a transfúzní služby Oblastní nemocnice Náchod a.s. Na tomto pracovišti mají
automatizovaný hematologický analyzátor XN 2000 firmy Sysmex. Je určen
k diagnostickému použití in vitro a měla by se v něm analyzovat pouze lidská
krev, lidské tělní tekutiny nebo kontrolní krev. Tento analyzátor umožňuje
kvantitativní stanovení, identifikaci, poměrovou analýzu a přiřazení příznaků
hmotným složkám krve a tělních tekutin (erytrocyty, leukocyty, trombocyty
a další buňky). Systém XN 2000 je kombinací dvou analytických modulů.
Pracuje

na

principu

elektrické

impedance,

rozptylu

laserového

světla

a navázání barviva a na principu fluorescenční průtokové cytometrie. Funkce
„Rerun & Reflex“ umožňuje efektivní organizaci práce a využití kapacity
přístroje, kdy oba moduly měří vzorky ve stojanech souběžně bez zpomalení
i v případě rozšířené analýzy u abnormálních vzorků.
Integrované reflexní testy zajišťují, že se nemusí abnormální vzorky
ručně vybírat a znovu vkládat. Reflexní podavač automaticky posílá abnormální
vzorky do levého modulu a provádí rozšířené měření. Pokud nejsou žádné
vzorky abnormální, systém místo nich měří standardní vzorky (XN-2000, 2012).
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4 VÝSLEDKY
Šetření probíhalo v období leden 2016 až prosinec 2016. V této době
bylo na Oddělení klinické imunologie a mikrobiologie Oblastní nemocnice
Náchod a.s. vyšetřeno celkem 1 196 stolic na průkaz C. difficile. Do šetření je
zahrnuta pouze první zaslaná stolice u každého pacienta (1 144 stolic),
opakované odběry do šetření zahrnuty nejsou. U pozitivních výsledků
(188 pacientů) vyšetření na CDI byly sledovány hodnoty CRP a krevního
obrazu (včetně diferenciálního rozpočtu leukocytů), výsledky kultivace výtěru
z rekta, ATB terapie, diagnóza. Jako pozitivní byly imunochromatografickou
metodou hodnoceny výsledky:


GDH pozitivní, toxin A a B pozitivní,



GDH pozitivní, toxin A a B negativní.

V případě GDH pozitivní, toxin A a B negativní, bylo vyšetření konfirmováno
metodou RT-PCR.
Z celkového počtu (188) sledovaných pacientů pozitivních na CDI bylo
102 žen (54,26 %) a 86 mužů (45,74 %). Věkový průměr sledovaných pacientů
byl 76,16 let, v rozmezí od 52 let do 96 let.
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4.1

Počty vyšetření na Clostridium difficile

Tabulka 3 Počty vyšetření na C.

Odesílatel
Lůžková oddělení
Praktický lékař
Odborné ambulance
Celkem

difficile dle odesílatele (první odběr)

Počet vyšetření
1075
22
47
1144

Počet vyšetření v %
93,97 %
1,92 %
4,11 %
100,00 %

Obrázek 3 Počty vyšetření na C. difficile dle odesílatele (první odběr)

Ve sledovaném období (leden 2016 – prosinec 2016) bylo zasláno 1 144 stolic
na vyšetření C. difficile. Tento počet vyjadřuje pouze první zaslanou stolici
u pacienta. Jak je patrné z obrázku 3 a tabulky 3, nejvíce stolic bylo zasláno
z lůžkových oddělení (93,97 %), z odborných ambulancí 4,11 % a od
praktických lékařů pouze 1,92 %.
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4.2

Výsledky vyšetření stolice na Clostridium difficile

Tabulka 4 Výsledky vyšetření stolice na

Výsledek vyšetření
Pozitivní (GDH+, toxin A a B +/-)
Negativní
RT-PCR
Chybný odběr
Celkem

C. difficile v roce 2016 (první odběr)

Počet vyšetření
188
844
103
9
1144

Počet vyšetření v %
16,43 %
73,78 %
9,00 %
0,79 %
100,00 %

Obrázek 4 Výsledky vyšetření stolice na C. difficile v roce 2016 (první odběr)

Z obrázku 4 a tabulky 4 je patrné, že nejvíce bylo negativních výsledků, a to
844 (73,78 %), pozitivních 188 (16,43 %). Pokud byl výsledek vyšetření –
antigen pozitivní, toxin negativní, provedlo se ještě konfirmační vyšetření
metodou RT-PCR. Tato situace nastala v 103 případech (9,00 %). Chybně
provedený odběr byl u 9 zaslaných stolic (0,79 %).
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4.3

Vyšetření na Clostridium difficile dle odesílatele

Tabulka 5 Výsledky vyšetření na C. difficile dle odesílatele

Odesílatel
Pozitivní výsledek
(GDH+, toxin A a B +/-)

Negativní výsledek
RT-PCR
Chybný odběr
Celkem

Lůžková odd.

Praktický lékař

Odborné amb.

170

15,81 %

5

22,73 %

13

1,21 %

803
99
3
1075

74,70 %
9,21 %
0,28 %
100,00 %

11
1
5
22

50,00 %
4,55 %
22,73 %
100,00 %

30
3
1
47

63,83 %
6,38 %
2,13 %
100,00 %

Obrázek 5 Výsledky vyšetření na C. difficile dle odesílatele – lůžková oddělení

Obrázek 5 znázorňuje výsledky vyšetření na C. difficile na lůžkových
odděleních. Jak je uvedeno v tabulce 5, celkem bylo z lůžkových oddělení
zasláno 1075 prvních stolic od pacientů s podezřením na CDI. Nejvíce bylo
negativních výsledků – 803 (74,70 %), pozitivních bylo 170 (15,81 %). Antigen
pozitivních a toxin negativních výsledků bylo 99 (9,21 %), proto se provedlo
vyšetření konfirmační metodou RT-PCR. Chybně provedený odběr byl ve
3 případech (0,28 %).
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Obrázek 6 Výsledky vyšetření na C. difficile dle odesílatele – praktický lékař

Obrázek 6 znázorňuje výsledky vyšetření stolic na C. difficile zaslaných od
praktických lékařů. Jak je uvedeno v tabulce 5, celkem bylo od praktických
lékařů zasláno 22 prvních stolic od pacientů s podezřením na CDI. Nejvíce bylo
negativních výsledků a to 11 (50,00 %), pozitivních bylo 5 (22,73 %). Antigen
pozitivní a toxin negativní výsledek byl 1 (4,54 %), proto se provedlo vyšetření
konfirmační metodou RT-PCR. Chybně provedený odběr byl 5x (22,73 %).
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Obrázek 7 Výsledky vyšetření na C. difficile dle odesílatele – odborné ambulance

Obrázek 7 znázorňuje výsledky vyšetření stolic na C. difficile zaslaných
z odborných ambulancí. Jak je uvedeno v tabulce 5, celkem bylo z odborných
ambulancí zasláno 47 prvních stolic od pacientů s podezřením na CDI.
Negativních výsledků bylo 30 (63,83 %), pozitivních bylo 13 (27,66 %). Antigen
pozitivní a toxin negativní výsledky byly 3 (6,38 %), proto se provedlo vyšetření
konfirmační metodou RT-PCR. Chybně provedený odběr byl v jednom případě
(2,13 %).
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4.4

Vyšetření stolice na Clostridium difficile metodou RT-PCR

Tabulka 6 Výsledky vyšetření stolice na C. difficile metodou RT-PCR

Výsledek RT-PCR
Netoxigenní kmen
Toxigenní kmen – prokázán gen pro
toxin B a gen pro binární toxin
Toxigenní kmen – prokázán gen pro
toxin B
Toxigenní kmen – prokázán gen pro
toxin B, binární toxin a delece v genu
TcdC (tj. předpokládaný ribotyp 027NAP1-BI)
Celkem

Počet pacientů
29

Počet pacientů v %
28,16 %

4

3,88 %

45

43,69 %

25

24,27 %

103

100,00 %

Obrázek 8 Výsledky vyšetření stolice na C. difficile metodou RT-PCR

Obrázek 8 a tabulka 6 vyjadřují výsledky vyšetření stolic na C. difficile metodou
RT-PCR. Tato metoda je konfirmační a byla provedena u pacientů, kdy
výsledek imunochromatografickou metodou vyšel antigen pozitivní, toxin
negativní. Nejčastější výsledek byl toxigenní kmen – prokázán gen pro toxin B,
a to ve 45 případech (43,69 %), výsledek – netoxigenní kmen byl u 29 pacientů
(28,16 %), u 25 (24,27 %) pacientů byl výsledkem toxigenní kmen – prokázán
gen pro toxin B, binární toxin a delece v genu TcdC (tj. předpokládaný ribotyp
027-NAP1-BI) a u 4 (3,88 %) pacientů vyšetření prokázalo toxigenní kmen –
prokázán gen pro toxin B a gen pro binární toxin.
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4.5

Výskyt mikroorganismů u pacientů s Clostridium difficile
ve výtěru z konečníku

Tabulka 7 Výskyt dalších mikroorganismů u pacientů s Clostridium difficile ve výtěru
z konečníku

Název mikroorganismu
Escherichia coli
Klebsiella sp.
Proteus sp.
Candida albicans
Citrobacter sp.
Enterobacter sp.
Salmonella enteritidis
Morganella morganii
Staphylococcus
epidermidis
Celkem

Počet mikroorganismů
186
149
131
104
13
71
2
60

Počet mikroorganismů v %
24,87 %
19,92 %
17,51 %
13,90 %
1,74 %
9,49 %
0,27 %
8,02 %

32

4,28 %

748

100,00 %

Výskyt mikroorganismů u pacientů s Clostridium difficile
ve výtěru z konečníku
Staphylococcus epidermidis

4,28%

Morganella morganii
Salmonella enteritidis

8,02%
0,27%

Enterobacter sp.
Citrobacter sp.
Candida albicans
Proteus sp.
Klebsiella sp.

9,49%
1,74%
13,90%
17,51%
19,92%

Escherichia coli

24,87%

Obrázek 9 Výskyt mikroorganismů u pacientů s C. difficile ve výtěru z konečníku

Obrázek 9 a tabulka 7 udávají, jaké další mikroorganismy se nejčastěji vyskytují
ve výtěru z konečníku u pacientů s pozitivním výsledkem vyšetření na
C. difficile. Nejvíce se vyskytovala Escherichia coli (24,87 %), Klebsiella sp.
(19,92 %), Proteus sp. (17,51 %), Candida albicans (13,90 %). Ostatní
mikroorganismy jsou zastoupeny v malém počtu (méně než 10 %).
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4.6

Diagnózy u pacientů s Clostridium difficile

Tabulka 8 Diagnózy u pacientů s Clostridium difficile

Diagnóza
Onemocnění ledvin
Nemoci srdce
Onemocnění respiračního traktu
Septické stavy
Metabolický syndrom
Onemocnění GIT
Jiná horečnatá onemocnění
Onkologická onemocnění
Neurologické dg.
Celkem

Počet diagnóz
12
33
36
3
12
61
16
12
3
188

Počet diagnóz v %
6,3 8%
17,55 %
19,15 %
1,60 %
6,38 %
32,45 %
8,51 %
6,38 %
1,60 %
100,00 %

Obrázek 10 Diagnózy u pacientů s C. difficile

Obrázek 10 a tabulka 8 znázorňují diagnózy a počet pacientů s prokázanou
infekcí CDI. Nejčastější diagnózou bylo onemocnění GIT (32,45%), dále
onemocnění respiračního traktu (19,15 %) a nemoci srdce (17,55 %). Nejmenší
zastoupení měly diagnózy sepse (1,60 %) a neurologické diagnózy (1,60 %).
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4.7

Terapie antibiotiky u pacientů s Clostridium difficile

Tabulka 9 Nejčastější ATB terapie u pacientů s Clostridium difficile

Název ATB
Gentamicin
Meropenem
Vankomycin
Klindamycin
Metronidazol
Ciprofloxacin
Amoxicilin klavulanát
Kombinace ATB
Celkem

Počet pacientů
13
6
45
23
57
5
12
27
188

Počet pacientů v %
6,91 %
3,19 %
23,94 %
12,23 %
30,32 %
2,67 %
6,38 %
14,36 %
100,00 %

Obrázek 11 Nejčastější ATB terapie u pacientů s C. difficile

Mezi nejčastější ATB terapii u pacientů s CDI byl metronidazol (30,32 % –
57 pacientů), jak je znázorněno na obrázku 11 a v tabulce 9. Metronidazol je
antibiotikum, které působí na většinu anaerobně rostoucích bakterií. Další
podávaná ATB byla vankomycin (23,94 % – 45 pacientů), klindamycin (12,23 %
– 23 pacientů). Ve 14,36 % dostávali pacienti kombinaci ATB. Většinou šlo
o kombinaci ATB, která jsou uvedena v tabulce 9 a obrázku 11.
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4.8

Hodnoty CRP u pacientů s Clostridium difficile

Tabulka 10 Hodnoty CRP u pacientů s C. difficile
Hodnota CRP
do 5 mg/l
5,1–50 mg/l
50,1–100 mg/l
100,1–150 mg/l
nad 150,1 mg/l
Celkem

Počet pacientů
4
48
60
36
40
188

Počet pacientů v %
2,13 %
25,53 %
31,91 %
19,15 %
21,28 %
100,00 %

Obrázek 12 Hodnoty CRP u pacientů s C. difficile

Jak vyplývá z obrázku 12 a tabulky 10, fyziologickou hodnotu CRP mělo jen
2,13 % pacientů – 4 pacienti, zvýšenou hodnotu CRP (5,1–50 mg/l) mělo
25,53 % pacientů

–

48

pacientů,

hodnotu

nad

150,1

mg/l

mělo

21,28 % pacientů – 40 pacientů. Nejvíce pacientů (31,91 % – 60 pacientů) mělo
hodnotu CRP od 50,1–100 mg/l.
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4.9

Počet leukocytů u pacientů s Clostridium difficile

Tabulka 11 Počet leukocytů u pacientů s Clostridium difficile

Počet leukocytů
méně než 4,00*109/l
4,01–10,99*109/l
11,00–15,00*109/l
15,01*109/l a více
Celkem

Počet pacientů
3
49
41
95
188

Počet pacientů v %
1,60 %
26,06 %
21,81 %
50,53 %
100,00 %

Obrázek 13 Počet leukocytů u pacientů s C. difficile

Jak je uvedeno na obrázku 13 a tabulce 11, nejpočetnější skupinu tvořili
pacienti (95 pacientů = 50,53 %), kteří měli počet leukocytů 15,01*109/l a více,
11,00–15,00*109/l mělo 41 pacientů (21,81 %), fyziologickou hodnotu –
4,01–10,99*109/l mělo 49 pacientů = 26, 06 %, a pod fyziologickou hranicí
(méně než 4,00*109/l) byli 3 pacienti (1,60 %).
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4.10 Počet neutrofilů u pacientů s Clostridium difficile
Tabulka 12 Absolutní počet neutrofilů u pacientů s Clostridium difficile
Absolutní počet neutrofilů
2–7*109/l
nad 7,1*109/l
Celkem

Počet pacientů
58
130
188

Počet pacientů v %
30,85 %
69,15 %
100,00 %

Obrázek 14 Absolutní počet neutrofilů u pacientů s C. difficile

Obrázek 14 a tabulka 12 znázorňují absolutní počet neutrofilů u pacientů
s pozitivním výsledkem CDI. Hodnotu 2–7*109/l mělo 58 pacientů (30,85 %),
nad hranici fyziologické hodnoty se dostalo 130 pacientů (69,15 %).
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5 DISKUSE
Clostridium difficile patří v současné době k nejvýznamnějším původcům
nozokomiálních infekcí. Pravděpodobnost, že hospitalizovaný pacient bude
touto bakterií kolonizován, narůstá s délkou hospitalizace a vliv má na to také
lokální epidemiologická situace. U sledovaného vzorku pozitivních pacientů na
C. difficile (188 pacientů) trvala hospitalizace 3–7 dní, než se u nich objevil
průjem. V tomto období byla odebrána stolice a zaslána do naší laboratoře na
průkaz CDI. Všichni sledovaní pacienti byli zatíženi ATB terapií (7 % pacientů
mělo již ATB krátce před hospitalizací, 93 % pacientů dostalo ATB při
hospitalizaci). Jak uvádí ve svém článku Infekce C. difficile – stav v roce 2012
Zela a Vítek (2012), mezi nejrizikovější antibiotika patří ampicilin a amoxicilin,
cefalosporiny, klindamycin a fluorochinolony, méně často pak makrolidy, jiné
peniciliny, sulfonamidy nebo co–trimoxazol. Onemocnění může ve své podstatě
vyvolat ale kterékoliv antibiotikum. To se potvrdilo i v mém šetření, protože
riziková antibiotika, jako je amoxicilin (s kyselinou klavulanovou), užívalo
12 pacientů (6,38 %), clindamycin 23 pacientů (12,23 %), ciprofloxacin (patří
mezi fluorochinolony) 5 pacientů (2,67 %). V mém šetření měl největší
zastoupení metronidazol (nitroimidazolové antibiotikum, 57 pacientů – 27,32 %)
a vankomycin (glykopeptidové antibiotikum, 45 pacientů – 23,94 %). U všech
nemocných byla tato antibiotika nasazena 12 – 24 hodin před odběrem stolice.
Nasazení metronidazolu a vankomycinu vycházelo ze znalosti epidemiologické
situace na oddělení a klinického obrazu. Jak uvádějí v Doporučeném postupu
diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané C. difficile Beneš, Husa a Nyč (2014), je
metronidazol lékem volby při lehké a středně těžké formě CDI a vankomycin při
těžké formě CDI. Vankomycin je též doporučován při druhých a dalších
rekurencí CDI. U sledovaných pacientů zřejmě došlo k nasazení uvedených
antibiotik (hlavně metronidazolu) před laboratorním průkazem z důvodu buď
podezření na CDI dle klinických příznaků, nebo na základě diagnózy, protože
ve sledovaném vzorku pozitivních pacientů na CDI převažovala diagnóza
onemocnění GIT (32,45 %). U ostatních pacientů CDI nastala po podávání
uvedených ATB. Kombinaci ATB mělo 27 pacientů (14,36 %). Většinou se
jednalo o dvojkombinace nebo trojkombinace ATB uvedených v tabulce 9
58

a na obrázku 11. Bez ATB léčby nebyl ani jeden pacient. Tato zjištění ukazují,
že pravděpodobnost výskytu klostridiové infekce se nezvyšuje počtem druhů
užívaných antibiotik, ale již vlastním zavedením antibiotické terapie.
Jak dále uvádějí Zela a Vítek (2012), onemocnění může být vyvoláno
i jednorázovým podáním antibiotika. To se v mém šetření nepotvrdilo, protože
sledovaní pacienti dostali ATB terapii při nástupu hospitalizace (diagnóza při
nástupu) a průjem se u nich objevil po 3–5 dnech užívání ATB. Největší počet
pacientů (61 pacientů – 32,45 %) byl přijat s diagnózou onemocnění GIT,
především s bolestmi břicha (u 31 z nich byl proveden chirurgický zákrok),
36 pacientů (19,15 %) pro onemocnění respiračního traktu, 33 (17,55 %)
pacientů pro onemocnění srdce a 16 (8,51 %) pacientů pro horečnatý stav.
Velmi důležitý je fakt, že onemocnění se může projevit i s odstupem
6–8 týdnů po ukončení ATB léčby. Tak tomu bylo i v mém sledovaném vzorku
pacientů. Pozitivní výsledek na CDI byl u 5 pacientů (0,44 %), kterým vzorek
stolice

odebral

cca 4–5 týdnů

praktický
před

lékař.

Uvedení

pacienti

propuknutím

průjmu.

Stolice

byli

hospitalizovaní

zaslané

z odborných

ambulancí s pozitivním výsledkem také potvrzují předchozí hospitalizaci
(5–6 týdnů) u těchto pacientů (13 pacientů – 1,14 %).
V léčbě klostridiové kolitidy je zásadní izolace nemocného a provedení
protiepidemických opatření. Pokud má pacient mírný průběh onemocnění,
většinou stačí odstranit vyvolávající příčinu a tou je ukončení ATB terapie
a dodržovat režimová opatření. U středně těžkého a těžkého onemocnění je
nutné

nasadit

cílenou

antibiotickou

terapii

metronidazolem

nebo

vankomycinem, jak tomu bylo v mém šetření. Důsledky CDI kromě zvýšené
morbidity a mortality zahrnují delší dobu hospitalizace, vyšší nemocniční
náklady na pacienta a vyšší počet rehospitalizací pro relaps onemocnění.
Cadena et al. (2010) prováděl retrospektivní studii a došel k závěru, že
z jeho souboru 129 pacientů mělo 29 % relaps onemocnění CDI po ukončení
ATB terapie. Moje šetření s Cadenou nekoreluje, relaps u mého vyšetřovaného
souboru pacientů byl v 14,79 %. Jako rizikový faktor Cadena zaznamenal
zejména užívání fluorochinolonů (71 %), v mém šetření užívalo fluorochinolony
5 pacientů (2,67 %), což není, podle mého názoru, vysoké procento. Moje
výsledky se v této problematice (ATB) více shodují se studií Zely a Vítka z roku
2012, jak je uvedeno výše.
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Narůstající incidenci potvrzuje také Zilberberg et al. (2008), který ve své
studii hodnotil výskyt klostridiových infekcí ve Spojených státech. Nejvyšší
nárůst incidence byl ve skupině nemocných starších 85 let, což se potvrdilo
i v mém šetření. Mortalita sledovaného souboru 24,28 % (40 pacientů) je
srovnatelná s hodnotou, jakou ve svém článku uvádí pro populaci křehkých
seniorů Vaishnayi (2010) – 25 %. Vaishnayi cituje studii, kterou provedli
v domovech pro seniory v roce 2007 Crogan a Evans a v níž uvádějí, že
průměrná mortalita spojená s průjmovou infekcí CDI je v populaci odhadována
na 17 %, ale ve starší populaci je dokonce vyšší. Senioři jsou z důvodu věkem
podmíněných změn ve střevní mikroflóře, snížené imunity a přítomnosti
komorbidit ve vyšším riziku infekce.
Nezbytnou součástí ke snížení incidence CDI jsou hygienická opatření.
Je nutné dodržovat zásady bariérové ošetřovatelské péče se zaměřením na
fekálně-orální přenos infekce. Jde především o správnou techniku mytí
a dezinfekce rukou za použití vhodného dezinfekčního prostředku. Alkoholové
preparáty se nedoporučují.
Na klostridiovou infekci bychom měli pomýšlet u každého pacienta
s akutním průjmem, který v období posledních 3 měsíců užíval ATB. Pro
onemocnění je typické, pokud se průjem objeví po 3–5 dnech od začátku
hospitalizace. Hlavním laboratorním kritériem je průkaz toxigenního kmene
C. difficile ve stolici.
V současné době je na trhu celá škála mikrobiologických a molekulárně
genetických testů. V běžné laboratorní praxi se používají jen některé. V naší
laboratoři jsme používali v době mého výzkumu soupravu Techlab® C. diff.
Quick Chek CompleteTM, která je založena na principu imunochromatografie
a reakce probíhají v jedné detekční kazetě (viz obrázek 1). Výhodou je nízká
cena, rychlost (do 1 hodiny) a studie dokazují senzitivitu okolo 90 % a specifitu
90–100 % (Zela a Vítek, 2012). Pokud byl výsledek antigen pozitivní, toxin
negativní, jako konfirmační metodu jsme použili RT-PCR. V roce 2016 bylo
soupravou Techlab® C. diff. Quick Chek CompleteTM vyšetřeno celkem
1 196 stolic. Pozitivní výsledek byl u 188 pacientů (16,43 %), negativní
u 844 pacientů (73,78 %), chybně provedený odběr byl u 9 pacientů (0,79 %),
konfirmační test jsme použili u 103 pacientů (9,00 %). Výsledky konfirmačního
testu RT–PCR jsou uvedeny v tabulce 6 a znázorněny na obrázku 11. Tyto
60

údaje jsou vypočítány z výzkumného vzorku, tedy z prvních zaslaných stolic od
pacienta. Opakované odběry v mém šetření zahrnuty nejsou.
V souvislosti s objevením nového, vysoce virulentního ribotypu 027
stoupá incidence a mortalita tohoto onemocnění. Tyto kmeny v důsledku
mutace produkují mnohokrát více enterotoxinu A cytotoxinu B, které způsobují
těžké změny na sliznici střeva. Současně produkují binární toxin, jehož
patogenita nebyla dosud jasně prokázána. Další jejich vlastností je rezistence
k fluorochinolonům a vysoká odolnost k dezinfekčním prostředkům. Tyto
vlastnosti nejsou typické jen pro ribotyp 027, ale jsou prokázány i u jiných
ribotypů. V mém šetření byl ribotyp 027 prokázán u 25 pacientů (24,27 %).
Současně je kladen důraz na správný odběr a skladování vzorku.
Nedoporučuje se vyšetřovat formovaná stolice (není předpoklad, že bude
toxigenní kmen C. difficile). Praxe je ale taková, že i formované stolice se
vyšetřují (ošetřující lékař daného oddělení na vyšetření trvá). Vzhledem k tomu,
že toxin je protein, může při nesprávném nebo dlouhém skladováním
denaturovat a to vede k falešně negativnímu výsledku, který byl způsoben
preanalytickou chybou. Toto je problém hlavně při víkendových odběrech, proto
se snažíme poučit pracovníky na jednotlivých odděleních o správné
preanalytické fázi, a tak probíhají jednou ročně v naší nemocnici povinná
školení o problematice preanalytické fáze.
Správně provedený odběr stolice na C. difficile by měl být do sterilní
nádoby, velikost stolice by měla být minimálně 2 ml nebo 2 g. Optimální
zpracování stolice by mělo být do dvou hodin po odběru, pokud to není možné,
musí se stolice uchovat v lednici a vyšetřit nejpozději do 72 hodin. Tím, že je
v nemocnici potrubní pošta, lze tuto dobu dodržet. Od praktických lékařů nebo
odborných ambulancí (pokud nejsou přímo v areálu nemocnice) jsou při
transportu vzorků dodržovány zásady správného transportu. Vzorky se převáží
v chlazených boxech, kde je měřena teplota. Zmrazení na teplotu -20 °C se
nedoporučuje (dochází k rychlé ztrátě cytotoxické aktivity). Alternativou pro
dlouhodobé uchování aktivity toxinů je hluboké zmrazení na -70 °C, ale to se
v praxi běžně nevyužívá. V mém šetření bylo chybně odebráno 9 vzorků stolice
(0,79 %). Chybou bylo, že do naší laboratoře nebyl zaslán vzorek stolice, ale
byl

proveden

výtěr

z konečníku.

Oběma

metodami,

které

v laboratoři

provádíme, nelze vyšetření provézt z výtěru z konečníku. Jedinou možností, jak
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vyšetřit výtěr z konečníku na CDI, je kultivace. Ta je ale časově náročná, trvá
24–48 hodin a proto se v naší laboratoři běžně neprovádí. Kultivace sice přináší
poměrně vekou senzitivitu, prokazuje ale jak toxigenní, tak netoxigenní kmeny
a definitivnímu průkazu toxinu je vždy potřeba doplnit vyšetření další metodou.
Kultivace má význam při izolaci jednotlivých kmenů tam, kde se provádějí
epidemiologické studie.
Kolonoskopické vyšetření je v současné době vyhrazeno jen pro nejasné
nálezy a závažný průběh onemocnění. Preferuje se rychlá diagnostika
dostupnými diagnostickými soupravami. V mém setření bylo kolonoskopické
vyšetření provedeno u 3 % pacientů.
Jak je uvedeno v tabulce 1, mezi jeden z příznaků svědčící pro těžký
průběh klostridiové kolitidy je horečka. V mém šetření (pozitivních pacientů
s prokázanou CDI) bylo k hospitalizaci přijato 16 pacientů (8,51 %) s diagnózou
horečka nad 38,5 °C, dalších 127 pacientů mělo horečku nad 38,5 °C v prvních
dnech hospitalizace. Není vyloučeno, že horečku měli pro jiné onemocnění,
které s CDI z počátku nesouviselo. Také další parametry, které jsou uvedeny
v tabulce 1, jako je leukocytóza nad 15*109/l mělo v mém šetření 96 pacientů
(50,53 %) a posun doleva (přítomnost většího počtu méně zralých granulocytů
v periferní krvi) 101 pacientů (63,52 %) – viz tabulka 12. Toto tvrzení, které
vyplývá z tabulky 1, se mi potvrdilo i v mém šetření a hodnoty odpovídají
systémovému projevu zánětu.
Dalším z ukazatelů systémového projevu zánětu je v játrech stimulovaná
tvorba proteinu akutní fáze – CRP. Jak vyplývá z mého šetření, fyziologickou
hodnotu CRP (do 5 mg/l) měli pouze 4 pacienti – 2,13 %, ostatní pacienti
(184 pacientů) měli hodnotu CRP nad fyziologickou hranicí – viz tabulka 10
a obrázek 12.
Včasná a správně provedená laboratorní diagnostika infekcí vyvolaných
C. difficile je zásadní nejen pro zvolení adekvátní terapie, ale i k zahájení
protiepidemických opatření. Ta vedou k zamezení přenosu infekce na další
vnímavé jedince. Diagnostika a terapie infekce vyvolaných C. difficile by
v Evropě

měla

vycházet

z doporučení

Evropské

společnosti

klinické

mikrobiologie a infekčních nemocí (Debast et al., 2014). V návaznosti na tento
dokument byl vydán Národní doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy
vyvolané C. difficile (Beneš et al., 2014).
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Na rozdíl od průjmových onemocnění, která jsou vyvolaná např.
salmonelou (v mém výzkumném vzorku měli salmonelu 2 pacienti – 0,27 %), se
u CDI nedoporučuje po ukončení léčby provádět vyšetření s cílem prokázat
nosičství. Také není indikováno vyšetření nebo ATB léčba u osob, které nemají
příznaky CDI. Nakažlivost CDI je navázána na existenci průjmů. Zastoupení
jednotlivých mikroorganismů ve výtěru z rekta u pozitivních pacientů na CDI je
uveden v tabulce 7 a obrázku 9.
Mikrobiologická laboratoř je zodpovědná za zvolení vhodné metody,
nastavení testovacího algoritmu a odpovídající interpretaci laboratorních nálezů
(mikrobiologického, biochemického a hematologického).
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6 ZÁVĚR
Kolitida vyvolaná mikroorganizmem Clostridium difficile, představuje
v současné době významný zdravotnický problém. Stoupá nejen incidence
onemocnění, ale i závažnost, počet léčebných selhání, rekurence a vysoká
mortalita.
Epidemie CDI se vyskytují na všech kontinentech světa. V některých
oblastech jsou identifikovány kmeny C. difficile s vyšší virulencí. Mezi tyto
kmeny patří např. ribotyp 027. Spory klostridií jsou vysoce rezistentní vůči
běžným desinfekčním látkám.
Závažným medicínským problémem je výskyt toxigenních kmenů
C. difficile ve zdravotnických zařízeních. Ohroženi jsou především polymorbidní
pacienti, dále pacienti s poruchou imunity, pacienti s anamnézou předchozí
hospitalizace a užíváním antibiotik.
Infekce jsou provázeny bolestmi břicha, oslabováním střevní peristaltiky
vedoucí až k neprůchodnosti střevní a vznikem megakolon. V laboratorních
nálezech se objevuje leukocytóza, je zvýšena hladina CRP. Zvýšené hodnoty
korelují se závažností poškození tlustého střeva. Infekce může vyústit až
v septický stav s vystupňovanou systémovou zánětlivou odpovědí (SIRS). Při
poškozující zánětlivé odpovědi dochází k aktivaci koagulačního a endokrinního
systému. Rozvíjí se diseminovaná intravaskulární koagulopatie, v důsledku
které je porušena perfúze tkání. Zvýšené nároky na endokrinní systém vedou
k vyčerpání funkční kapacity nadledvinek a hroutí se homeostáza. V případě
klostridií difficile jsou vyvolavateli zánětlivé reakce jak jejich antigeny, tak toxiny.
Systémovou zánětlivou reakci vyvolá samo infekční agens, nebo jeho signální
molekuly a může postihnout i orgány vzdálené od primárního ložiska zánětu
(Holub, 2007).
Sepse představuje významný medicínský problém. Bez ohledu na
etiologii, zůstávají základy diagnostiky a léčby sepse stejné. Je třeba
identifikovat infekční ložisko a jeho mikrobiální původ, zjistit cílenou
antibiotickou terapii a využít postupů intenzivní péče.
U

sledovaných

pacientů

bylo

infekčním

agens

C.

difficile.

Nejvýznamnějším vyvolávacím faktorem podporujícím rozvoj CDI byla střevní
64

dismikrobie způsobená antibiotickou léčbou. Rozvoj kolitidy je popsán po
podání

různých

antibiotik,

nejčastěji

po

léčbě

potencovanými

i nepotencovanými aminopeniciliny, cefalosporiny všech generací, linkosamidy
a fluorochinolony. Platnost tohoto potvrzuje i naše práce. Primárně střevní
infekce je provázena systémovou zánětlivou odpovědí a její intenzita koreluje
se zvýšenou hladinou CRP, počtem leukocytů a neutrofilů.
Klostridiová

kolitida

je

dnes nejčastější příčinou

nozokomiálních

infekčních průjmů u dospělých osob v rozvinutých zemích. Pravděpodobnost
výskytu u hospitalizovaných pacientů narůstá s délkou pobytu v zařízení,
podáváním antibiotické terapie a je ovlivněna celkovým zdravotním stavem
nemocného a lokální epidemiologickou situací. Onemocnění představuje pro
zdravotnická zařízení značnou finanční zátěž. Stoupají náklady nejen na léčbu
CDI, ale ji na hygienická opatření v rámci prevence vzniku a šíření CDI.
Hledají se nové formy antibiotik první volby užívaných v léčbě CDI.
Příkladem je metronidazol s modifikovaným uvolňováním léčiva, s cílem zajistit
co nejvyšší koncentraci v distálních úsecích gastrointestinálního traktu.
V současné době probíhá slibně se vyvíjející výzkum možného využití lidských
monoklonálních protilátek proti toxinu A a B C. difficile či toxoidu C. difficile.
Je nutné také připomenout prevenci. Důležité je dodržování hygienických
opatření a zásad antibiotické politiky při indikaci antibiotické terapie (Vejmelka,
2014).
V současné době je jednou z možností léčby finančně nenáročná fekální
terapie. Cílem je rekolonizace střeva fyziologickou bakteriální flórou od
zdravého jedince. V naší nemocnici se tato metoda využívá již do roku 2014
především u pacientů s CDI, kteří mají recidivující formu onemocnění. Do konce
roku 2016 byla transplantace stolice provedena celkem u 10 pacientů
s 80,00% úspěchem.
Nové léčebné cesty a dobré výsledky fekální bakterioterapie jsou nadějí
pro stále narůstající počet pacientů, kteří trpí závažnou rekurentní střevní
infekcí vyvolanou bakterií C. difficile.
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ZKRATKY
AAC......................antibiotic associated colitis
AAD......................antibiotik associated diarrhoea
ADP ......................adenosindifosfát
AMK .....................aminokyselina
APP ......................proteiny akutní fáze (acute phase proteins)
ATB ......................antibiotická terapie
CDI .......................Clostridium difficile infection
CFU ......................Colony Forming Units
CRP .....................C-reaktivní protein
CT ........................počítačová tomografie (computed tomography)
DC agar ................deoxycholátcitrátový agar
EHEC ...................enterohemoragická E. coli
ELISA ...................enzyme-linked immunosorbent assay (imunoanalýza)
ETEC ...................enterotoxická E. coli
GALT ....................gut associated lymphoid tissue
GIT .......................gastrointestinální trakt
GTP......................guanosintrifosfát
HLA ......................Human Leucocyte Antigen
IEL........................volné intraepitelové lymfocyty
IgA ........................imunoglobulin třídy A
IL-1β .....................interleukin 1β
IL-8 .......................interleukin 8
ISE .......................iontově selektivní elektrody
KFR ......................komplement fixační reakce
MHC .....................hlavní histokompatibilní komplex (major histocompatibility
complex)
MODS ..................syndrom multiorgánového selhání
NK .......................přirozený zabíječ (natural killer)
PCR .....................polymerázová řetězová reakce
PME .....................pseudomembranózní enterokolitida
Rho GTP-áza .......guanosintrifosfáta z Rho skupiny
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RTG .....................rentgenové

vyšetření

(Radioisotope

Thermoelectric

Generator)
SAA ......................sérový amyloid A
SAP ......................sérový amyloid P
SIRS .....................syndrom systémové zánětlivé odpovědi
TGF-β...................transformující růstový faktor β
TNF α ...................tumor nekrotizující faktor α (faktor nádorové nekrózy)
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