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1. Rozšíření mechanismů rezistence k makrolidům a linkosamidům u methicilin
rezistentních koaguláza negativních stafylokoků v České republice a výskyt
neznámého mechanismu rezistence k linkosamidům

Cíle: Cílem práce bylo analyzovat rozšíření mechanismů rezistence k makrolidům a
linkosamidům u klinických izolátů methicilin rezistentních koaguláza negativních stafylokoků (CoNS)
izolovaných v České republice.
Metody: Celkem 919 klinických izolátů CoNS bylo shromážděno během roku 1996 v sedmi
českých nemocnicích a zasláno do Státního zdravotního ústavu, kde byly izoláty druhově
identifikovány. Citlivost k antibiotikům byla testována diskovou difúzní metodou (DDM) a diskovým
indukčním testem. Přítomnost rezistenčních genů erm(A), erm(C), msr(A), lnu(A)/lnu(A)' byla
testována Southern blot hybridizací EcoRI štěpené celkové DNA se specifickými sondami značenými
digoxigeninem. Izoláty S. haemolyticus pozitivní na gen msr(A) byly genotypizovány pulzní gelovou
elektroforézou (PFGE) SmaI restrikčních fragmentů.
Výsledky: Z celkového počtu bylo 98 izolátů (S. haemolyticus n=62, S. epidermidis n=27, S.
hominis n=5, S. capitis n=3, S. warnerii n=1) současně rezistentních k oxacilinu a alespoň k jednomu z
následujících antibiotik: erythromycin, linkomycin a klindamycin. Přestože rezistence k makrolidům a
linkosamidům bývá často zkřížená, více jak polovina z 98 izolátů zůstala, dokonce i za indukčních
podmínek, citlivá alespoň k jednomu z testovaných antibiotik. Tomu odpovídaly i výsledky genetické
analýzy, jež potvrdily vysoký výskyt rezistenčních genů msr(A) (53 %) a lnu(A) 30 % udílejících
rezistenci pouze k některým MLS antibiotikům. Neobvyklá byla také přítomnost více genů v jednom
izolátu. Obvzláště kombinace genů msr(A) a lnu(A), která částečně fenotypově napodobuje přítomnost
genů erm, byla frekventovaná. Distribuce rezistenčních genů byla druhově specifická. Vysoký výskyt
genu msr(A) byl typický pro S. haemolyticus (u 43 z 62 izolátů) zatímco u izolátů S. epidermidis
převládala přítomnost genů erm (u 16 z 27 izolátů). msr(A) pozitivní izoláty S. haemolyticus tvořily
poměrně heterogenní skupinu co se týče místa izolace, rezistenčního genotypu a msr(A)
hybridizačních profilů. Heterogenita izolátů, která byla potvrzena také PFGE genotypizací, vylučuje
klonální šíření této rezistence během outbreaku. Zcela nový rezistenční fenotyp (citlivost k
erythromycinu a rezistence k oběma linkosamidům), který byl pozorován u deseti klonálně příbuzných
izolátů S. haemolyticus, u nichž nebyl detekován žádný z testovaných rezistenčních genů, nasvědčuje
přítomnosti nového rezistenčního mechanismu.
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2.

Nová

varianta

proteinu

streptograminové

rezistence,

Vga(A)LC,

ze

Staphylococcus haemolyticus se změnou substrátové specifity směrem k
linkosamidům

Cíle: Otestovat potenciální mechanismy nové rezistence k linkosamidům u klinických izolátů
S. haemolyticus rezistentních k oběma linkosamidům avšak citlivých k erythromycinu, u kterých nebyl
nalezen žádný odpovídající rezistenční gen, a určit genetickou podstatu této rezistence.
Metody: Přítomnost mutací ve vazebném místě linkosamidů byla testována PCR amplifikací a
sekvenací relevantních úseků na 23S rRNA. Inaktivace linkomycinu byla testována použitím citlivého
mikroorganismu. Proteiny příbuzné ABC rezistenčním proteinům byly vyhledávány použitím
degenerovaných PCR primerů navržených podle konzervovaných úseků této rodiny proteinů.
Souvislost nalezených sekvencí s rezistenčním fenotypem byla prokázána hybridizací s DNA
rezistentních a citlivých izolátů. Konstrukty kódující Vga proteiny a jejich hybridní varianty byly
transformovány do citlivého S. aureus RN4220, kde byla porovnávána schopnost udílet rezistenci k
linkosamidům a streptograminům. Minimální inhibiční koncentrace antibiotik byly stanoveny agarovou
diluční metodou. Radioaktivně značený linkomycin byl připraven enzymaticky s využitím proteinu
LmbJ katalyzujícím methylaci N-demethyllinkomycinu v závěrečném kroku biosyntézy linkomycinu.
Akumulace [3H]-linkomycinu v buňkách byla měřena scintilačně.
Výsledky: Experimentálně byla vyloučena chromozomální a inaktivační rezistence.
Degenerovanými PCR primery byl nalezen a osekvenován kandidátní gen vga(A)LC kódující ABC
protein, jenž se od proteinu Vga(A), udílející rezistenci ke streptograminům A, liší pouze sedmi
aminokyselinovými záměnami. Tento gen byl přítomen pouze v izolátech rezistentních k oběma
linkosamidům a streptograminu A. Porovnáním obou proteinů v hostiteli citlivém k antibiotikům byl
prokázán rozdíl ve schopnosti udílet rezistenci k linkosamidům. Vliv aminokyselinových záměn na
substrátovou specifitu proteinů Vga(A) a Vga(A)LC byl dále testován. Mutační analýzou byl
identifikován shluk čtyř aminokyselin v centrální části proteinu zodpovědný za rozdílný fenotypový
projev. Měřením akumulace [3H]-linkomycinu bylo prokázáno, že mechanismus linkosamidové
rezistence u S. haemolyticus je identický s mechanismem popsaným u rezistenčního proteinu Msr(A),
udílející rezistenci vůči makrolidům a streptograminům............................................................................
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3. In vitro účinnost telithromycinu a quinupristinu/dalfopristinu proti methicilin
rezistentním koaguláza negativním stafylokokům s definovaným rezistenčním
genotypem

Cíle: Otestovat účinnost nově zavedených antibiotik telithromycinu (TEL, ketolid) a
quinupristinu/dalfopristinu (Q/D, streptograminy) proti dříve charakterizovaným klinickým izolátům
methicilin rezistentních koaguláza negativních stafylokoků se zřetelem na specifický výskyt jinde spíše
minoritních rezistenčních mechanismů, jejich kombinací a obzvláště pak se zřetelem na přítomnost
nového rezistenčního genu vga(A)LC udílejícího rezistenci k linkosamidům a streptograminu A u S.
haemolyticus (124).
Metody: V této studii bylo zahrnuto 88 klinických izolátů koaguláza negativních stafylokoků
pocházejících ze sbírky fenotypově a geneticky charakterizovaných izolátů rezistentních k makrolidům
a/nebo linkosamidům (123). Citlivost k TEL a QD byla testována diskovou difúzní metodou (DDM) a
indukčním diskovým testem s použitím erythromycinu jako induktoru. Rezistence k TEL za indukčních
podmínek byla testována DDM v přítomnosti subinhibičních koncentrací erythromycinu v médiu.
Minimální inhibiční koncentrace (MIC) pro Q/D byly stanoveny E testem a MIC pro PIIA agarovou
diluční metodou. Citlivosti k antibiotikům byly vyhodnocovány dle kritérií CSLI (31). Přítomnost
rezistenčních genů mph(C) a vga(A)/vga(A)LC byla detekována PCR amplifikací ze specifických
primerů. Totožnost vga(A) varianty byla ověřena osekvenováním PCR produktu.
Výsledky: Citlivost k telithromycinu u testovaného souboru byla ovlivněna stejnými
rezistenčními mechanismy jako rezistence k erythromycinu. TEL byl plně aktivní pouze proti všem 15
erythromycin senzitivním izolátům a naopak všech 73 erythromycin rezistentních izolátů bylo buď
konstitutivně rezistentních k TEL (13 izolátů s konstitutivním genem erm), nebo u nich byla
detekována deformovaná inhibiční zóna znamenající indukci rezistence (u 25 izolátů s inducibilním
genem erm a u 35 izolátů s genem msr(A)). Nicméně, úroveň rezistence k TEL udílená genem msr(A)
byla i za indukčních podmínek hraniční. Inaktivační gen mph(C) byl nalezen u všech 21 testovaných
izolátů (16 S. haemolyticus a 5 S. epidermidis) v sousedství genu msr(A).
Pokud byla pro testování citlivosti ke Q/D použita DDM, nebyl detekován žádný rezistentní
izolát. Avšak pokud byl pro testování použit E test, 18 izolátů bylo intermediárně rezistentních (MIC =
1-3 mg/l) ke Q/D a dva byly dokonce rezistentní (MIC = 8 mg/l). Všechny tyto izoláty byly současně
rezistentní ke streptograminu A a obsahovaly geny vga(A) (1 izolát) nebo gen vga(A)LC (19 izolátů).
MIC pro Q/D byla vyšší (3-8 mg/l) u izolátů rezistentních současně ke streptograminu B než u izolátů k
tomuto antibiotiku citlivých (MIC = 0,5-2 mg/l). Kromě S. haemolyticus byl gen vga(A)LC nalezen u S.
epidermidis a S. warnerii, což naznačuje jeho rozšíření.
Q/D byl účinnější než TEL díky synergistickému účinku Q/D, který byl zachován i přes získání
rezistence k jedné složce streptograminu, a také díky nízkému výskytu rezistence ke streptograminu
A. Nesprávná identifikace izolátů rezistentních k nízkým koncentracím Q/D může přispět k šíření
rezistence ke streptograminu A.
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4. Sekvenční analýza okolí rezistenčního genu msr(A) u S. haemolyticus (data
pro připravovanou publikaci)

V publikaci (123) jsme charakterizovali zastoupení mechanismů rezistence k makrolidům a
linkosamidům u klinických izolátů methicilin rezistentních CoNS izolovaných v českých nemocnicích
během roku 1996. Soubor studovaných izolátů byl vybrán na základě zkřížené rezistence alespoň k
jednomu z následujících antibiotik: erythromycin, linkomycin a klindamycin. V souboru byla nalezena
velmi neobvyklá převaha jinde spíše minoritních genů msr(A) a lnu(A). Neobvyklá byla také častá
přítomnost více genů v jednom izolátu. Jedním z faktorů ovlivňujícím toto v porovnání s jinými studiemi
netypické rozložení rezistenčních genů může být převaha izolátů S. haemolyticus (63 % všech
izolátů). S. haemolyticus je velmi často mnohočetně rezistentní k antibiotikům a má vyšší podíl
methicilin rezistentních izolátů v porovnání s obvykle dominantním S. epidermidis. Mimoto byla u
tohoto druhu pozorována vyšší četnost MSB rezistence udílené genem msr(A) (45, 74, 93, 123).
Selekce methicilin rezistentních izolátů, současně rezistentních alespoň k jednomu z testovaných MLS
antibiotik, je tedy nejspíš důvodem převahy S. haemolyticus a současně také genu msr(A) v našem
souboru. Nicméně i mezi izoláty ostatních druhů byla četnost msr(A) vyšší než bývá uváděno v
literatuře.
Gen msr(A) byl přítomen u 43 z 62 izolátů S. haemolyticus (69 %) tvořících velmi heterogenní
skupinu co se týče velikostí EcoRI fragmentů hybridizujících se sondou specifickou pro msr(A) a počtu
různých genotypů pozorovaných PFGE analýzou SmaI restrikčních fragmentů (123). Tato pozorování
vylučují klonální rozšíření izolátů s genem msr(A) během outbreaku a jsou nejspíš důsledkem
horizontálního šíření genu msr(A) mezi izoláty S. haemolyticus. Cílem této práce bylo lokalizovat a
identifikovat mobilní element(y) nesoucí gen msr(A) a objasnit tak příčinu neobvykle velkého rozšíření
tohoto genu u S. haemolyticus v České republice a také příčinu diverzity msr(A) hybridizačních profilů.

Gen msr(A) je většinou kódován chromozomálně
Hybridizací neštěpené celkové DNA a plazmidové DNA se sondou specifickou pro gen msr(A)
jsme zjistili, že rezistenční gen je s výjimkou dvou izolátů kódován chromozomálně. Southern blot
analýza SmaI štěpené genomické DNA dělené pulzní gelovou elektroforézou ukázala, že gen je ve
všech případech lokalizován na stejném fragmentu o velikosti přibližně 35 kb (Obr. 5.1.). Pouze u
dvou izolátů byl gen msr(A) nalezen na velkém plazmidu.

Okolí chromozomálně lokalizovaného genu msr(A) u KM45
Pro sekvenční analýzu okolí chromozomálně kódovaného genu msr(A) jsme vybrali kmen
KM45, který zastupuje nejpočetnější hybridizační profil, kdy msr(A) sonda hybridizuje s EcoRI
fragmentem o velikosti 5 kb. Kraje ClaI restrikčního fragmentu obsahujícího gen msr(A) byly po
vložení do vektoru pBluescript II SK+ sekvenovány z univerzálních vektorových primerů. Sekvence
obou konců byly identické s chromozomální sekvencí kmene S. haemolyticus JCSC1435 (mezi
nukleotidy 2333473-2338226) jehož genom byl nedávno osekvenován (přístupové č. AP006716).
Tento úsek je součástí plazmidu πSh1 integrovaného v chromozómu JCSC1435 (lokusy SH2296 -
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SH2326) (179). Identické uspořádání genů v celé oblasti odpovídající plazmidu πSh1 a také jeho
umístění v genomu bylo pro kmen KM45 potvrzeno PCR mapováním (Obr. 5.2.B). V této oblasti (22
kb) se nachází 30 otevřených čtecích rámců (ORF), mezi nimiž lze identifikovat 10 genů se známou
nebo hypotetickou funkcí (Obr. 5.2.A.):
Geny smp a stp kódující předpokládanou hydrofobní transmembránovou doménu a ATP
vazebný protein jsou lokalizovány těsně před genem msr(A). Umístění těchto genů v sousedství
msr(A) bylo popsáno na plazmidech z S. aureus a S. epidermidis nebo na chromozómu u S. hominis
(110, 148). Původně se předpokládalo, že produkty těchto genů, jejichž homology (85 % a 65 %
identity) byly nalezeny i u citlivého S. aureus RN4220, interagují s Msr(A) a tvoří tak funkční
transportní systém. Inaktivace těchto genů v S. aureus RN4220 však neměla vliv na schopnost msr(A)
udílet rezistenci v tomto hostiteli (149).
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48.5 kb
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Obr. 5.1. PFGE SmaI restrikčních profilů a hybridizace se sondou specifickou
pro gen msr(A).
Dráhy 1a 16 Low range PFG marker, dráhy 2, 9 a 15 CCM7296 negativní kontrola,
dráha 14 izolát bez msr(A), dráhy 3-8 a 10,11 a13 izoláty s msr(A) na chromozómu,
dráha 12 izolát s msr(A) na plazmidu

Těsně za genem msr(A) je lokalizován rezistenční gen mph(C) kódující enzym inaktivující
makrolidy. Tato fosfotransferasa MPH(2')II je totožná s Mph(C) kódovanou na plazmidu pSR1
(AF167161), kde se nachází stejně jako u JCSC1435 v těsném sousedství genu msr(A), a je téměř
identická (jedna aminokyselinová záměna) s fosfotransferasou ze Stenotrophomonas maltophilia (9).
Kromě plazmidu pSR1, kde jsou geny msr(A) a mph(C) odděleny 97bp dlouhou nekódující oblastí, se
tato dvojice sousedících genů nachází také na plazmidu pMS97 z S. aureus. V tomto případě oba dva
geny odděluje nekódující oblast o velikosti 341bp (108). Proteinové produkty genů msr(A) a mph(C)
se od proteinů z S. haemolyticus JCSC1435 liší 7 a 4 aminokyselinami (98% identita).
Geny binR a sin lokalizované downstream od dvojice msr(A)-mph(C) kódují stafylokokovou
resolvasu a rekombinasu, obě z velké rodiny serinových rekombinas, jež jsou důležité pro horizontální
přenos u grampozitivních baktérií. Geny binR a sin jsou mezi stafylokoky hojně rozšířeny a často jsou
asociovány s transpozonem Tn552 nesoucí geny pro ß-laktamasu a s geny rezistence ke kvartérním
amoniovým sloučeninám (131, 132, 154, 171).
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Na 3´konci plazmidu πSh1 se nacházejí gen kadmiové rezistence cadD, jeho regulátor cadX a
inzerční sekvence IS431 (nebo IS257) kódující transposasu.
Na 5´konci integrovaného plazmidu je gen (lokus SH2296) pro replikační protein RC rodiny
(rolling circle) plazmidů, které bývají často integrovány ve velkých konjugativních plazmidech (18).
První polovina rep genu je zkrácena 147bp dlouhou sekvencí, jež je vysoce homologní s ISLE39
(insertion sequence like element) z S. aureus SH39 (95% identita) (2) a z S. epidermidis RP62A (94%
identita). Tento element má, podobně jako inzerční sekvence (IS), na obou koncích invertované
repetice (IR) avšak na rozdíl od IS nekódují žádnou transposasu. Nepřesná převrácená kopie ISLE39
se nalézá na témže integrovaném plazmidu mezi lokusy SH2321 a SH2322. Oba elementy mají 21bp
dlouhé IR jejichž část (16bp) je totožná s IR inzerční sekvence IS431. ISLE elementy, jež byly
nalezeny v různých stafylokokových izolátech by mohly být pozůstatky inzerčních sekvencí avšak není
také vyloučeno, že se tyto elementy můžou účastnit mobilizace sekvencí, jež obklopují (22).

Okolí genu msr(A) u izolátů s jiným msr(A) hybridizačním profilem
Přestože bylo prokázáno, že gen msr(A) je u všech izolátů nesen na chromozómu ve stejném
místě, msr(A) specifická sonda hybridizovala s různými velikostmi EcoRI fragmentů DNA 43 msr(A)pozitivních izolátů (123). Abychom zjistili, co je důvodem této diverzity, vybrali jsme 14 izolátů lišících
se svým EcoRI hybridizačním a PFGE profilem (Tab. 5.1.). Tyto izoláty byly podobně jako KM45
podrobeny PCR mapování. Produkty amplifikace, které se svou velikostí lišily od velikosti
předpovězené ze sekvence S. haemolyticus JCSC1435, byly sekvenovány. Mezi izoláty bylo nalezeno
několik rozdílů v uspořádání oblasti, která je jinak vysoce homologní s plazmidem πSh1 (Obr. 5.2.C).
Tab. 5.1. Výběr izolátů pro PCR mapování okolí genu msr(A) a PCR produkty lišící se od JCSC1435

Izolát

Původní
označení
a
izolátu

KM45

1032UL

KM71
KM49
KM33
KM30

SmaI restrikční
profil

Detekované rezistenční geny

Velikost EcoRI
fragmentu
hybridizujícího s msr(A)
b
sondou

PCR produkty lišící se
od JCSC1435 (kb)

B2

msr(A), lnu(A)

5 kb

33OL

A2

msr(A), erm(C)

7,7 kb

mph(C)-sin (1,4)

1065UL

A3

msr(A), erm(C), lnu(A)

4,7 kb

mph(C)-sin (3,8)

78BB

A5

msr(A), lnu(A), vga(A)LC

5 kb

argS-isle39 (2,8)

65OL

A5

erm(C), msr(A), vga(A)LC

5 kb

argS-isle39 (2,8)

KM57

141KV

B5

msr(A), lnu(A)

5 kb

KM36

111KR

C

msr(A)

11 kb

KM89

155OL

D

msr(A)

7,2 kb

binR-EcoRI (3,8)

KM78

88OL

F

msr(A)

3,5 kb

plazmid

KM35

103OL

I

msr(A)

7,2 kb

binR-EcoRI (3,8)

KM2

131UL

L1

msr(A), erm(C)

7,2 kb

binR-EcoRI (3,8)

KM37

15OL

L2

msr(A), lnu(A)

7,2 kb

binR-EcoRI (3,8)

KM27

32UL

nd

msr(A), lnu(A), vga(A)LC

5 kb

argS-isle39 (2,8)

KM38

33KR

T2

msr(A)

7,2 kb

binR-EcoRI (3,8)

KM50

1079UL

U

msr(A)

7,2 kb

binR-EcoRI (3,8)

KM88

14KR

X

msr(A)

3,5 kb

plazmid

KM68

233OL

Y

msr(A)

5 kb

c

c

mph(C)-sin (3,8)

a

Zkratka označuje město, v němž byl klinický izolát získán: BB - Brno, KR - Praha, KV - Praha, OL - Olomouc, UL
- Ústí nad Labem
b
Velikosti fragmentů byly stanoveny pomocí programu AIDA (Advanced Image Data Analyzer, v.3.28)
c
Tyto PCR produkty se od JCSC1435 nelišily svojí velikostí, ale nukleotidovou sekvencí
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Amplifikace s použitím primerů 13F a 14R (Obr. 5.2.) velmi dobře odrážela pozorované
hybridizační typy. Zatímco u kmenů s msr(A) hybridizujícím EcoRI fragmentem o velikosti 5 kb byl
amplifikován produkt o velikosti 1,4 kb, což odpovídá sekvenci S. haemolyticus JCSC1435, u kmenů s
msr(A) hybridizujícím EcoRI fragmentem o velikosti 7,2 kb byl amplifikován PCR produkt o velikosti
3,8 kb (Tab. 5.1.). Sekvenací produktů izolátů KM2 a KM50 jsme zjistili inzerci levé poloviny
transpozonu Tn552 (binL-tnpA-tnpB-TIRL), který se vložil downstream od genu sin namísto genu binR
(Obr. 5.2.C). Tímto vložením došlo k rekonstrukci plazmidu Tn5404.
Použitím stejné dvojice primerů však nedošlo k žádné amplifikaci u izolátů KM49 (4,7kb EcoRI
fragment), KM71 (7,7kb EcoRI fragment) a KM36 (15kb EcoRI fragment). Odpovídající DNA úseky
jsme u těchto izolátů s úspěchem amplifikovali použitím dvojice primerů 9F a 15R, specifických pro
geny mph(C) a sin (Obr. 5.2.). Velikost PCR produktů pro izoláty KM49, KM36 byla stejná (3,8 kb) jako
pro JCSC1435. Sekvenací obou produktů jsme zjistili stejné uspořádání genů mph(C), binR a sin jako
u JCSC1435, avšak oba PCR produkty se lišily v nukleotidových sekvencích genů binR a sin, včetně
jejich okolí (Obr. 5.3.). Velikost PCR produktu z kmene KM71 byla pouze 1,6kb a sekvence ukázala
absenci pravé části transpozonu Tn5404 a genu binR. Touto delecí se formuje uspořádání genů
msr(A)-mph(C)-sin, jež je identické s uspořádáním těchto genů na plazmidu pSR1 (AF167161).
Nicméně sekvence genu sin u KM71 je totožná se sekvencí z JCSC1435.
Další odlišnosti v uspořádání msr(A) oblasti na chromozómu byly nalezeny u izolátů KM27,
KM30 a KM33. PCR amplifikací z primerů 1F a 2R došlo k amplifikaci 2,8kb velkého PCR produktu
namísto předpokládaných 1,3 kb, což bylo způsobeno vložením inzerční sekvence ISSha1 do lokusu
SH2295. Inzerční sekvence je ohraničená osminukleotidovými přímými repeticemi, jež jsou výsledkem
duplikace cílového místa během integrace této inzerční sekvence z ISL3 rodiny (193).

Plazmid nesoucí gen msr(A)
Pro analýzu okolí genu msr(A) neseného na plazmidu jsme vybrali kmen KM88, který
obsahoval pouze jediný plazmid. Konce BsaBI/HindIII fragmentu, obsahujícího gen msr(A), byly po
vložení do vektoru sekvenovány z univerzálních vektorových primerů. Sekvence obou konců
fragmentu byly totožné s úsekem plazmidu pSR1 z S. aureus (3417-8591bp). Shodné uspořádání
genů tnpIS431, msr(A), mph(C) a sin bylo v tomto fragmentu potvrzeno sekvenováním z primerů
navržených uvnitř fragmentu. Nukleotidové sekvence genů msr(A) a mph(C) jsou téměř totožné s
geny z JCSC1435, v genu msr(A) byla nalezena pouze jediná nukleotidová záměna, která se
projevuje také na úrovni proteinu. Geny pro rekombinasu Sin jsou si podobné méně: 87% identita na
úrovni DNA a 95% identita na proteinové úrovni.
Kromě fragmentu s genem msr(A) jsme do vektoru vložili i některé další BsaBI/HindIII nebo
HindIII fragmenty plazmidu p88 a jejich konce jsme opět sekvenovali z univerzálních primerů. Ačkoli
nebyl osekvenován celý plazmid, z částí sekvencí (Tab. 5.2.), které odpovídají několika různým
stafylokokovým plazmidům, vyplývá, že p88 je složeným plazmidem, který vznikl kointegrací celých
nebo částí plazmidů zprostředkovanou IS431 (označována také IS257). Tyto IS jsou lokalizovány na
krajích integrovaných plazmidů (18, 91).
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Tab. 5.2. Výsledky BLAST analýzy sekvenovaných částí plazmidu p88
Vložený úsek
(kb)

Sekvenováno z
primeru (bp)

Úsek sek.
fragmentu

M13F (1009)

263-591

žádná významná podobnost

591-1009

pSR1 1-419 (100 %)

1-263

HindIII/HindIII
(2,8)

Nejlepší výsledek BLAST
analýzy (% identity)

Pořadí genů
v celém
vloženém
fragmentua
(5'-3')

GenBank
přístupové
číslo

Reference, poznámky

pSR1 3420-3682 (100 %)

1-582

pSR1 1274-1855 (100 %)

tnp431, orf1,
ofr2, tnp431
AF167161

S. aureus

CP000028

S. epidermidis RP62A
genom

repC, tet, pre

CP000045

Staphylococcus aureus
subsp. aureus COL
(pT181 bývá součástí
mozaikových plazmidů, a
také SCCmec kazety typu
III)

úsek nic
nekóduje

SAU73027

sekvence Tn5405 mezi
aphA-3 and IS1182right

tnp

AY028780

M13R (876)
BsaBI/HindIII
(5)

HindIII/HindIII
(3,5)

BsaBI/HindIII
(2)

HindIII/HindIII
(2,3)

HindIII/HindIII
(2,3)

583-876

pSR1 2894-3187 (100 %)

M13R (950)

1-950

pSR1 3417-4366(100 %)

M13F (936)

1-636

pSR1 7656-8591 (100 %)

1-301

pSERP 16804-17104 (99 %)

295-907

pSERP 17180-17792 (100 %)

M13F (915)

1-915

pSERP 19546-20461 (100 %)

M13F (945)

1-945

pSERP 23181-24125 (98 %)

M13R (958)

1-958

pSERP 24166-25123 (99 %)

M13R (860)

1-860

pT181 818-1677 (100 %)

M13F (872)

1-872

pT181 2039-3177 (99 %)

M13F (982)

1-982

Tn5405 402-1383 (99 %)

1-680

Tn5405 1802-2480 (99 %)

tnp431,
msr(A),
mph(C), sin

M13R (907)
tnp431, rep,
spm, rlx, mob,
tnp431

M13R (974)
681-974

pST6 (200-494) 100 %

tnp431 100 % i s dalšími
plazmidy

a

Pokud délka úseku mezi osekvenovanými konci vložených fragmentů plazmidu p88 odpovídala vzdálenostem v
sekvenci z databáze, byl vložený fragment považován za celistvý.

Hlavním zdrojem variability msr(A) oblasti je aktivita resolvasy a transposasy
Mezi 15 izoláty jsme PCR mapováním a sekvenováním nalezli 6 různých typů uspořádání
okolí genu msr(A). U pěti z nich byla variabilita soustředěna do oblasti genů binR a sin (Obr. 5.2. a
5.3). Jak již bylo zmíněno, resolvasa Bin a rekombinasa Sin patří do velké rodiny serinových
rekombinas. Regulace rekombinace je spojená s vysokým stupněm topologické selektivity. Tyto
rekombinasy působí v rekombinačních místech (res site), jež jsou uspořádána jako přímé repetice v
rámci jednoho plazmidu. Selektivita je pravděpodobně dána formováním katalyticky aktivní synapse
tvořené rekombinasami a dalšími regulačními proteiny navázanými v oblasti res místa (153).
Rekombinační místo pro bin (resbin) má tři vazebná místa, místo křížení molekuly (resbin site I), které je
tvořeno nepřesnou invertovanou repeticí a další dvě místa pro navázání dalších dimerů resolvás
(resbin siteII a III) (159). Rekombinační místo pro sin (ressin) má pouze dvě vazebná místa (ressin site I
a II) a stejně jako u resbin je místo štěpení DNA uprostřed nepřesných invertovaných repetic v místě
ressin site I (155).
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Obr. 5.3. Porovnání sekvencí rekombinačních míst genů bin a sin a jejich okolí u JCSC1435 a izolátů s odlišným
uspořádáním v tomto úseku msr(A) oblasti. První řádek: sekvence u JCSC1435; nukleotidová sekvence genů a
terminálních invertovanýh repetic je vynechána. Sekvence, jež tvoří rekombinační místa ressin a resbin, jsou zvýrazněny
tlustě. Neúplné palindromy uvnitř rekombinačních míst jsou podtrženy a místo rekombinace je vyznačeno lomítkem. U
ostatních sekvencí jsou zobrazeny pouze nukleotidové záměny v nekódujících oblastech a identita nukleotidových
sekvencí genů (%). U sekvence izolátu KM50 jsou zeleně vyznačeny jediné dvě nukleotidové záměny uvnitř TIRRa a
přerušovanou čárou je vyznačena vložená sekvence odpovídající levé části Tn552. Sekvence mezi TIRRa a TIRLa
odpovídá transpozonu Tn5404. Sekvence izolátu KM71 a plazmidu pSR1 mezi rekombinačními místy ressin site I chybí.
Červeně s černě zvýrazněnými záměnami uvnitř je vyznačená zdvojená sekvence pravého ramena ressin site I.

Z porovnání sekvencí úseků lišících se u jednotlivých izolátů (Obr. 5.3.) jsou patrná místa, kde
pravděpodobně došlo k rekombinacím, jež mají za následek většinu rozdílů nalezených v msr(A)
oblasti. Všechny sekvence na obrázku 5.3. jsou identické až do místa rekombinace v ressin site I. U
izolátu KM71 a plazmidu pSR1 (a pravděpodobně také u p88), které nemají resolvásu binR pokračuje
sekvence pravým ramenem ressin site I a dále pak sekvencí odpovídající ressin site II a genem sin. U
sekvence JCSC1435 a izolátů KM36 a KM49 je v tomto místě vložen úsek pravého ramena ressin siteI,
avšak na něj nenavazuje ressin site II, ale terminální invertovaná repetice TIRRa a otevřené čtecí
rámce orfB a orfA, jež jsou součástí transpozonu Tn5404. Dále pak sekvence pokračuje
rekombinačním místem pro resolvásu resbin. V místě resbin site I došlo pravděpodobně k resolvasou
řízené rekombinaci, jež má za následek odlišné sekvence genů binR a pravděpodobně také sin u
izolátů KM36 a KM49. Za genem binR následuje úsek, jenž je v obrázku 5.3. označen jako ∆ressin site
I, u kterého levé rameno palindromu chybí podobně jako u plazmidu pI9789, u kterého byla
nefunkčnost tohoto ressin místa s chybějícím levým ramenem prokázána (155). U izolátu KM50, který
se od JCSC1435 liší vložením levé poloviny transpozonu Tn552, začínají rozdíly teprve až v genu
binL (Obr. 5.3.), který je z 94 % identický s binR. V genomu JCSC1435 se vyskytují dvě binL
resolvasy, které jsou s binL z izolátu KM50 identické. První, v pozici JCSC1435 1826963-1826434, je
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součástí kompletního transpozonu Tn552 a s rekombinačním místem resbinR je identická až k místu
rekombinace (resbinR site I). Druhá, v pozici JCSC1435 261884-2618311, je součástí sekvence
transpozonu Tn5404. Kompletní transpozon Tn5404 je na vnějších okrajích ohraničen 7 bp dlouhou
přímou repeticí (AGTAACT), jež vznikla zdvojením místa inzerce transpozonu (Obr. 5.3.), stejné
inzerční místo pro Tn552 bylo pozorováno v chromozómu Entereococcus faecalis CH116 (146, 155).

Shrnutí výsledků:
•

Gen msr(A) byl u 41 izolátů lokalizován na chromozómu ve společném místě, pouze u dvou
izolátů byl gen lokalizován na plazmidu.

•

Oblast chromozomálně kódovaného genu msr(A) je u všech patnácti podrobněji studovaných
izolátů (Tab. 5.1.) vysoce homologní s plazmidem πSh1, integrovaným v genomu S.
haemolyticus JCSC1435 izolovaného v Japonsku (179).

•

Uspořádání genů na tomto plazmidu je konzervovaným souborem jednotlivých genových
motivů, jehož menší fragmenty byly odděleně popsány v několika dřívějších studiích.

•

Rozdíly v msr(A) hybridizačních profilech jsou dány výhradně variabilitou v úseku kódujícím
resolvasu Bin a rekombinasu Sin.

•

Nalezli jsme pět různých typů uspořádání msr(A) oblastí, které se liší od JCSC1435 tímto:
i) vložením části transpozonu Tn552 (typ KM50; 7,2kb msr(A) hybridizující fragment)
ii) delecí části transpozonu Tn5404 (typ KM71; 7,7kb msr(A) hybridizující fragment)
Oba tyto blízce příbuzné transpozony náleží do rodiny Tn21. Preferenčními místy vkládání
těchto transpozonů jsou rekombinační místa ressin a resbin, jsou proto označovány jako "ressite hunters" (117).
iii) sekvencí genů binR a sin, včetně jejich okolí (typ KM36; 11kb msr(A) hybridizující fragment
a typ KM49, 4,6kb msr(A) hybridizující fragment), jenž je pravděpodobně důsledkem
rekombinace v místě resbin.
iv) vložením ISSha1 do stejného místa, jež leží za 5' koncem plazmidu πSh1 (typ KM27; 5kb
msr(A) hybridizující fragment). Všechny izoláty s touto IS (KM27, KM30 a KM33) náleží
stejnému hybridizačnímu typu jako JCSC1435

•

Okolí genu msr(A) na plazmidu p88 je identické s plazmidem pSR1 izolovaným z S. aureus a
uspořádání genů msr(A)-mph(C)-sin je totožné s msr(A) okolím u izolátu KM71.
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Ve třech přijatých a jedné připravované publikaci jsou shrnuty výsledky studia mechanismů
rezistence k makrolidům, linkosamidům a streptograminům u methicilin rezistentních koaguláza
negativních stafylokoků. Pilotní práce (123) definovala soubor rezistentních klinických izolátů z ČR, u
něhož byl stanoven rezistenční profil na fenotypové i genové úrovni. Velmi neobvyklá distribuce
rezistenčních genů a pozorování nového rezistenčního fenotypu, jenž implikuje přítomnost doposud
neznámé rezistenční determinanty, byly důvodem v pokračování výzkumu tohoto tématu. Výsledkem
bylo objevení nové varianty rezistenčního ABC proteinu Vga(A)LC s rozšířeným substrátovým
spektrem, u kterého jsme určili aminokyseliny zodpovědné za tuto změnu v substrátové specificitě
(124). Dále jsme charakterizovali mobilní elementy nesoucí dominantní rezistenční gen msr(A)
kódující protein ze stejné rodiny ABC proteinů jako Vga(A)LC (Novotná, v přípravě). Poslední publikace
(125) využívá tento z hlediska MLS rezistencí detailně prostudovaný souboru izolátů CoNS k
otestování účinnosti nových antibiotik telithromycinu a quinupristinu/dalfopristinu na pozadí
rezistenčního profilu charakteristického pro ČR.
Z klinického hlediska je převaha rezistenčních mechanismů udílející rezistenci pouze k
některým MLS antibiotikům velmi zajímavá, dochází totiž k dělení původně společné MLSB rezistenční
skupiny: v testovaném souboru bylo dokonce i za indukčních podmínek pouze 44 % izolátů
rezistentních ke všem třem testovaným antibiotikům. To znamená, že alespoň některé z MLS
antibiotik zůstává účinné proti více jak polovině izolátů CoNS. Otázkou je, zda je toto v jiných zemí
zcela neobvyklé rozložení rezistenčních mechanismů mezi methicilin-rezistentními CoNS typické pro
Českou republiku (či region střední či východní Evropy), nebo zda došlo k lokálnímu šíření (outbreaku)
klonů s těmito typy rezistence. Prvotní MSB rezistentní izoláty CoNS (S. hominis, S. cohnii) s genem
msr(A) byly izolovány v Československu v roce 1976 (39) a první S. aureus s tímto genem byl
izolován v Maďarsku v roce 1977 (72). Také inaktivace linkosamidů byla poprvé pozorována u izolátů
S. aureus a S. intermedius zvířecího původu z Československa (49, 88). Je tedy možné, že se tyto
rezistenční mechanismy vyvinuly právě v tomto regionu. Důvodem však také může být intenzivní
výzkum stafylokoků Prof. Václavem Hájkem, působícím na Palackého univerzitě v Olomouci, který
mnohé z těchto raných rezistentních stafylokoků izoloval.
Klonálnímu šíření rezistence nasvědčuje fakt, že většina msr(A) pozitivních izolátů (43 z 52) a
více jak polovina lnu(A) pozitivních izolátů (19 z 29) byla identifikována jako S. haemolyticus. Zároveň
S. haemolyticus jasně převažoval (63 %) ve výběru methicilin-rezistentních izolátů se zkříženou
rezistencí k MLS antibiotikům, přestože v původním souboru 919 izolátů byl nejčastějším druhem S.
epidermidis. Genotypizace izolátů S. haemolyticus však tuto hypotézu potvrdila pouze velmi omezeně:
Mezi 46 erythromycin rezistentními izoláty bylo pozorováno 34 rozdílných genotypů, z nichž pouze
některé se dle klasifikace Tenover et al. (181) zdají být klonálně příbuzné (nepublikovaná data). Díky
své schopnosti akumulovat rezistence, bývá S. haemolyticus často rezistentní k mnoha antibiotikům, a
dokonce i první methicilin a glykopeptid rezistentní izoláty náležely tomuto druhu (42, 60). Sekvenace
genomu S. haemolyticus JCSC1435 odhalila přítomnost velkého množství funkčních inzerčních
sekvencí (IS), jež jsou důvodem extrémní plasticity genomu zlepšující jeho adaptabilitu na prostředí
hostitelského organizmu včetně získávání odolnosti k mnoha antibakteriálním látkám (179).
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Gen msr(A) byl u naprosté většiny našich izolátů lokalizován na chromozómu v rámci
integrovaného plazmidu, stejně jako u sekvenovaného kmene JCSC1435 (179). Tento plazmid
postrádá geny kódující mobilizační proteiny a nelze u něj nalézt ani žádné struktury charakteristické
pro transpozon nebo chromozomální kazetu, které by naznačovaly možný mechanismus
horizontálního přenosu msr(A)-mph(C) lokusu. Otázkou tedy je, zda se msr(A) šíří horizontálním
přenosem, anebo pouze klonálně. Jednou z možností horizontálního šíření je mobilizace pomocí v
genomu hojně se vyskytujících IS, jejichž přítomnost v okolí msr(A)-mph(C) lokusu by mohla způsobit
přenesení genů do konjugativního plazmidu. Tomu nasvědčuje přítomnost msr(A)-mph(C) na
mozaikovém plazmidu u dvou izolátů v naší sbírce a také přítomnost inzerčních sekvencí IS431
upstream od genů cadD a cadX a ISha1 u kmenů KM27, 30 a 33. V tomto předpokládaném procesu
mobilizace by se mohla uplatňovat také nalezená dvojice ISLE39 elementů. Alternativně, podobnou
funkci může mít i rekombinasa sin, která se jako jediná vyskytuje v sousedství msr(A)-mph(C) i na
obou plazmidech. Není však vyloučeno, že k takovýmto událostem dochází pouze výjimečně a že je
tato oblast relativně stabilní součástí jinak velmi tvárného genomu. Tomu nasvědčuje fakt, že
JCSC1435, který byl izolován v Japonsku v roce 2000 má identickou msr(A) oblast s některými izoláty
získanými v České republice v roce 1996 a naopak, že v rámci epidemiologicky příbuzných izolátů
existují rozdíly. Jednotlivé genové motivy byly nalezeny v mnoha stafylokokových izolátech v různých
studiích: kombinace genů smp-stp-msr(A) byla nalezena na plazmidu S. epidermidis a v chromozómu
S. hominis (148), tatáž kombinace genů navíc se sekvencí upstream od msr(A), byla nalezena u
izolátů S. aureus (110). Kombinace genů msr(A)-mph(C)-sin se vyskytuje na plazmidu pSR1
(AF167161) a dvojice genů msr(A)-mph(C) na plazmidu pMS97 z S. aureus (108) a také v mnoha
dalších izolátech (45, 179). Téměř identická kombinace genů mph(C)-sin byla dokonce nalezena u
gramnegativní Stenotrophomonas maltophilia (9). Až do sekvenace genomu JCSC1435 nebyla
publikována jediná sekvence kódující všechny tyto geny. Analýza širšího okolí genu msr(A) v těchto
izolátech by byla zapotřebí, aby bylo možné shrnout, zda je uspořádání genů smp-stp-msr(A)-mph(A)sin opakující se součástí mobilních elementů nesoucích gen msr(A). Eventuálně jestli se do ostatních
stafylokokových druhů a i do jiných rodů šíří pouze jednotlivé části této oblasti náhodně.
Identita sekvence části plazmidu p88 obsahující IS431-msr(A)-mph(C)-sin s úsekem na
plazmidu pSR1 z S. aureus a to včetně rekombinasy, která je hlavním zdrojem variability v msr(A)
oblasti izolátů v souboru, je dokladem přímé spojitosti přenosu msr(A) a mph(C) rezistenčních genů
mezi těmito druhy. Multirezistentní S. haemolyticus tak může sloužit jako zdroj rezistencí pro
virulentnější S. aureus, což by mohlo mít vliv i na vyšší podíl genu msr(A) u izolátů tohoto druhu.
Avšak mezi stovkou methicilin rezistentních S. aureus izolovaných v českých nemocnicích v letech
2000-2002 byly nalezeny pouze dva msr(A) pozitivní izoláty (113).
Teprve vyšetření aktuálního souboru klinických izolátů CoNS může potvrdit, zda je výskyt
"alternativních" mechanismů udílejících rezistenci pouze k některým MLS antibiotikům v České
republice stále významný. Se stoupající spotřebou makrolidů a linkosamidů (Obr. 6.1.) lze obecně
očekávat nárůst rezistence k těmto antibiotikům, otázkou však je, jaké rezistenční mechanismy se u
CoNS uplatňují. V případě, že by byl výskyt alternativních rezistencí u CoNS stále aktuální, má velký
význam v klinické praxi rutině testovat citlivost k MLS antibiotikům diskovým indukčním testem (Obr.
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4.1.). Použití disků s oběma linkosamidy, linkomycinem a klindamycinem, umožní identifikovat
inaktivaci linkomycinu, která by v případě použití pouze doporučené kombinace disků s
erythromycinem a klindamycinem (40, 121) zůstala skrytá.
Díky tomu, že výběr studované sbírky CoNS nebyl omezen pouze na erythromycin rezistentní
izoláty, jako u většiny podobných studií, podařilo se zachytit i 10 izolátů S. haemolyticus rezistentních
k oběma linkosamidům, avšak citlivých k erythromycinu, u kterých jsme později charakterizovali novou
rezistenční determinantu vga(A)LC udílející rezistenci k linkosamidům a streptograminům A (124).
Později se ukázalo, že tento gen je kromě těchto deseti izolátů přítomen také u dalších 9 erythromycin
rezistentních izolátů S. haemolyticus, S. epidermidis a S. warnerii, u nichž byla LSA rezistence
částečně maskována přítomností jiných rezistenčních determinant.

Obr. 6.1 Porovnání spotřeby MLS antibiotik v letech 1989 - 2005a
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Spolu s genem vga(A) nalezeným u jednoho izolátu S. epidermidis je to celkem 20 izolátů
rezistentních ke streptograminu A. Ačkoli z tohoto počtu byly pouze dva izoláty rezistentní ke
kombinaci streptograminů quinupristin/dalfopristin, je toto číslo alarmující, zejména proto, že izoláty
pocházejí z doby, kdy v humánní medicíně streptograminy nebyly v České republice používány.
Důvodem relativně vysokého počtu může být selekční tlak linkosamidů na gen vga(A)LC s
pozměněnou substrátovou specifitou a nebo používání virginiamycinu jako přídavku do krmných
směsí. Intravenózní quinupristin/dalfopristin je vzhledem ke své dobré účinnosti i proti erythromycin
rezistentním izolátům vynikající alternativou proti rezistentním stafylokokům, navíc je v současné době
testován nový orální derivát, který in vitro vykazuje až čtyřnásobně vyšší účinnost dokonce i proti
izolátům s rezistenčními geny (38). Lze tedy očekávat nárůst spotřeby těchto antibiotik, který se
projeví zvýšeným selekčním tlakem na streptograminovou rezistenci. Do budoucna bude proto
nezbytné zahrnout mezi sledované MLS rezistence také ty, které jsou specifické pro streptograminy.
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Vzhledem k možnému selhání testování citlivosti ke kombinaci quinupristin/dalfopristin diskovým
difúzním testem (125, 136) by bylo užitečné v klinické praxi testovat citlivost také k jednotlivým
komponentám.
Nově nalezený rezistenční protein Vga(A)LC se od proteinu Vga(A) udílejícího rezistenci ke
streptograminu A liší pouhými sedmi aminokyselinami. Porovnáním rezistenčního profilu obou variant
proteinů v citlivém hostiteli jsme prokázali, že protein Vga(A)LC udílí vyšší hladiny rezistence k oběma
linkosamidům. Avšak hodnoty MIC nedosahovali hodnot naměřených v původním hostiteli, což by
mohlo naznačovat potřebnost další komponenty systému. Nelze však vyloučit ani další rezistenční
determinanty. Přestože chybí přímý důkaz, spočívající v inaktivaci genu vga(A)LC a s tím spojenou
ztrátou LSA fenotypu, domníváme se, že je tento rezistenční gen plně zodpovědný za linkosamidovou
rezistenci u těchto izolátů. Tomu nasvědčuje úplná korelace LSA rezistenčního fenotypu s přítomností
genu vga(A)LC a stejné průběhy akumulace radioaktivně značeného linkomycinu v buňkách LSA
rezistentního S. haemolyticus s genem vga(A)LC a erythromycinu v buňkách s genem msr(A) (110),
který kóduje protein ze stejné rodiny ARE ABC transportérů. Navíc posun v substrátové specifitě
směrem k linkosamidům není překvapivý vzhledem k existenci několika dalších proteinů s překrývající
se specifitou k linkosamidům a streptograminu A, která pravděpodobně souvisí s překryvem
ribozomálním vazebným místem těchto antibiotik (80) a kap.3.3.3.
Porovnáváním hybridních proteinů odvozených od Vga(A)LC a Vga(A) jsme zjistili, že pouze
čtyři ze sedmi aminokyselinových zbytků, kterými se oba proteiny liší, jsou zodpovědné za změnu
substrátové specifity (124). Tyto čtyři aminokyseliny jsou nahloučené v krátkém úseku 15
aminokyselin situovaných v oblasti spojující obě ATP vazebné domény. To naznačuje, že tato část by
mohla být zodpovědná za rozpoznání a vazbu substrátu. V současné době je připravovaná nová sada
mutantních proteinů Vga(A) a Vga(A)LC s bodovými mutacemi kombinujícími výše zmíněnou čtveřici
aminokyselin, což by mělo dále upřesnit jejich konkrétní význam v určení substrátové specifity. Dvojice
téměř identických proteinů Vga(A) a Vga(A)LC s odlišnou substrátovou specifitou je ideálním modelem
pro studium mechanismu funkce ARE rodiny rezistenčních proteinů, jež se díky sekvenačním
genomovým projektům rychle rozrůstá.
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