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Pořadateli kongresu KMINE 2015 jsou…
Česká společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP 
Společnost pro lékařskou mikrobiologii (SLM) ČLS JEP 
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP
Lékařská fakulta UK Hradec Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Záštitu nad kongresem KMINE 2015 převzali…
Děkan LF UK v Hradci Králové, prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
Ředitel FN v Hradci Králové, prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Slovo prezidenta kongresu…
Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás co nejsrdečněji přivítali na Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie – 
KMINE 2015. 
S týmem spolupracovníků jsme se pro Vás snažili připravit hodnotný program, věnovaný širokému spektru témat 
infekčního lékařství, mikrobiologie a epidemiologie. Věříme, že náplň kongresu Vás zaujme a bude přínosem pro odborný 
růst nás všech. Nedílnou součástí programu je velmi bohatá  posterová sekce a také sekce nelékařského zdravotnického 
personálu.
Věříme, že k přátelské atmosféře kongresu přispěje i příjemné horské prostředí. Tradiční snahou, nás organizátorů, bylo 
zajištění kvalitního doprovodného programu.
Děkujeme Vám všem za účast a podporu.

Vítáme Vás srdečně ve Špindlerově Mlýně.
 Za pořadatele:

doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
                                                                                                                          prezident kongresu

Kongres KMINE 2015 podpořili následující partneři…

AbbVie, generální partner

Bristol-Myers Squibb, generální partner

Gilead Sciences, generální partner 

Janssen-Cilag, generální partner 

BioVendor – Laboratorní medicína, partner 

GlaxoSmithKline, partner

Pfi zer, partner
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Axon Lab, mediální partner

Bio-Rad, mediální partner

Erba Lachema, mediální partner

Roche, mediální partner

Teva Pharmaceuticals ČR, mediální partner

Časopis Zdravotnictví a medicína, mediální partner

proLékaře.cz, mediální partner

Doprovodné výstavy kongresu se účastní fi rmy…

1. AbbVie
2. Alere
3. Angelini Pharma Česká republika
4. Axon Lab
5. bioMérieux CZ
6. Bio-Rad
7. BioVendor – Laboratorní medicína
8. Bristol-Myers Squibb
9. DiaSorin Czech
10. DS Soft Olomouc
11. Erba Lachema

12. Gilead Sciences
13. GlaxoSmithKline
14. Jana Jokešová, Mary Kay
15. Janssen-Cilag
16. Orion Diagnostica 
17. Pfi zer
18. Roche
19. Teva Pharmaceuticals ČR
20. Vidia
21. Wörwag Pharma

Součástí programu kongresu jsou podporované přednášky fi rem:

• AbbVie 
• Angelini Pharma Česká republika  
• Bristol-Myers Squibb
• Gilead Sciences 
• GlaxoSmithKline
• Janssen-Cilag 

Programové, organizační a technické zajištění kongresu

Koordinátor pro odborný program kongresu
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., e-mail: pliseks@lfhk.cuni.cz, www.fnhk.cz

Vědecký výbor

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
doc. MUDr. Pavel Čermák, CSc.
prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.
RNDr. Petr Petráš, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
MUDr. Josef Scharfen, CSc.
doc. MUDr. Marie Staňková, CSc.
doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.
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Organizační výbor

Soňa Bergmanová
MUDr. Lenka Hobzová
MUDr. Jaroslav Kapla, Ph.D.
Lenka Kohoutková

MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.
Bc. Jaroslava Košťálová
doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
MUDr. Petr Prášil, Ph.D.

Organizace a služby
Congress Prague, Nad Obcí I/24, 140 00 Praha 4 
Odpovědný zástupce: Pavel Revický; tel.: 724 264 870, e-mail: offi  ce@congressprague.cz

Registrace na kongresu
Zástupci:  Michaela Trčková/Lucie Helešicová/Michaela Mottlová/Petra Revická; GSM: 607 948 924  
Provoz registrace:    
22. září 18.00 – 22.00 
23. září 07.00 – 19.30 
24. září 07.00 – 19.00 
25. září 07.30 – 14.00 

Odborný program v sekci lékařů 
Probíhá ve dnech 23. – 25. září v kongresovém sále v 1. poschodí. Dne 24. září (12.15 – 13.05) paralelně ve dvou sekcích 
v kongresovém sále a Modrém salonku v 5. poschodí.
Účast na odborném programu v kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 zařazena do systému celoživotního 
vzdělávání lékařů garantovaného ČLK, je potvrzena certifi kátem a ohodnocena příslušným počtem kreditů. Certifi kát 
obdrží každý registrovaný lékař po skončení programu v registraci. 

Odborný program v sekci nelékařského zdravotnického personálu 
Probíhá ve dnech 23. – 24. září v Modrém salonku v 5. poschodí, 25. září v Tiskovém salonku ve 4. poschodí.
Účast v samostatné konferenci pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí (zahrnuje zdravotní sestry) je jako 
vzdělávací akce zařazena do kreditního systému České asociace sester dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. a je ohodnocena 
certifi kátem s příslušným počtem kreditů.
Účast vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví v nelékařských profesích je garantována 
Komorou vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR (KVVOPZ) a v souladu s vyhláškou č. 
4/2010 Sb. a je ohodnocena certifi kátem s příslušným počtem kreditů.  
Certifi kát obdrží každý registrovaný účastník sekce po skončení programu v registraci. 

Posterová sekce
Je situovaná ve foyer v přízemí. Pracovní plochy pro posterová sdělení jsou označeny pořadovým číslem dle odborného 
programu. Poster by měl být vyvěšen 23. září do 08.30. Diskuse u posterů proběhne 24. září (07.30 – 08.30) pro postery 
č. 1 – 24 a 25. září (07.30 – 08.30) pro postery č. 25 – 48. Pro diskusi je nezbytná přítomnost autora(rů) na místě. Ceny 
za nejlepší postery budou vyhlášeny 24. září v 19.15 hod v rámci ofi ciálního programu Slavnostní večeře SIL ČLS JEP.  

Audiovizuální technika
Sekce lékařů: Roman Bolek
Sekce nelékařského zdravotního personálu: Jakub Dušek
Součástí technického zajištění odborného programu je elektronická časomíra. Pořadatelé kongresu žádají přednášející 
a předsedající, aby respektovali a dodržovali programem vymezené časy pro jednotlivé prezentace a diskuse.
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Doprovodný program a služby

22. září, 18.00 – 22.00
Registrovaným účastníkům kongresu bude v Restaurantu Classico (přízemí) k dispozici občerstvení při příjezdu 
na kongres. Vstup na registrační průkaz.

23. září, 19.30
Uvítací večeře pro registrované účastníky kongresu
Koná se v Restaurantu Classico a na venkovní terase, od 20.30 pokračuje hudebním koncertem (Ivan Hlas trio) 
ve Společenském sále v 1. poschodí a prezentací vín z produkce Chateau Lednice. Součástí programu bude rovněž 
instruktáž člena HS k turistickému programu dne 24. září a hudební produkce k tanci v podání multiinstrumentalisty 
a zpěváka Davida Wiljo Kangase.
Vstup na Uvítací večeři je na registrační průkaz. Uvítací večeře je součástí programu kongresu KMINE 2015.

24. září, po skončení odborného programu
Horská túra na Vrbatovu boudu
Kompletní informace obdrží každý zájemce v registraci

24. září, 19.15
Slavnostní večeře s programem pořádaná SIL ČLS JEP
Koná se v Restaurantu Classico. Součástí večeře bude ofi ciální program zahrnující předání čestných diplomů a vyhlášení 
nejlepších posterů kongresu. Od 20.30 program večeře pokračuje koncertem hudební formace Michal Prokop, Luboš 
Andršt, Jan Hrubý. Součástí programu bude rovněž prezentace vín z produkce Vinařství Polehňa z Blatnice pod Sv. 
Antonínkem a závěrečný hudební taneční blok programu v podání skupiny VOSA BAND.
Společenská večeře není součástí programu kongresu KMINE 2015. Pro účast na společenské večeři je nezbytné si 
koupit vstupenku.
Cena vstupenky je 450 Kč (zahrnuje DPH).
Počet vstupenek je limitován kapacitou míst v sále.
Zbylé vstupenky je možné si zakoupit v kongresové registraci do 24. září 14.00 hod.

Organizace, doprava, ostatní služby
• Vstup do kongresových sálů je možný pouze s registračním průkazem. 
• Za cenu 190 Kč si mohou účastníci kongresu koupit v registraci oběd (buff etový oběd s nabídkou polévek, teplých
 jídel, salátů, moučníků, s nápojem (voda s citronem ve džbánech na stolech) na dny 23., 24. a 25. září. 
 Oběd je v ceně 350 Kč, cenový rozdíl je dotován z rozpočtu kongresu.
• Certifi káty o účasti na kongresu obdrží registrovaní účastníci v registraci v časech dle rozpisu v programu.
• V mimopracovní době jsou kongresové sály uzavřeny. Nenechávejte v prostorách kongresových sálů, doprovodné
 výstavy apod. osobní věci (doklady, pomůcky, mobilní telefony, notebooky, cennosti apod.). Harmony Club Hotel, 
 pořadatelé a organizátor kongresu nenesou odpovědnost za jejich poškození nebo ztrátu. Věci vnesené 
 a používané v průběhu kongresu v prostorách Harmony Club Hotelu nejsou předmětem pojištění.
• V pracovní době kongresu je účastníkům v prostoru registrace k dispozici šatna s obsluhou. 
• Ve všech  prostorách vyhrazených pro kongres je přísný zákaz kouření. Prosíme, respektujte toto pravidlo.    
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PROGRAM KONGRESU – SEKCE LÉKAŘŮ
22. září, úterý
18.00 – 22.00 Registrace na místě
18.00 – 22.00     Instalace posterové sekce
18.00 – 24.00    Instalace fi remních expozic na doprovodné výstavě
18.00 – 22.00     Občerstvení pro registrované účastníky kongresu (Restaurant Classico)
19.00 Schůze SOR (Zlatý salonek, 5. patro)
19.30 Schůze výboru SIL ČLS JEP (Zlatý salonek, 5. patro)

23. září, středa
07.00 – 19.30 Registrace na místě
07.30 – 08.30 Instalace posterové sekce
07.30 – 08.30 Instalace fi remních expozic na doprovodné výstavě
09.00 – 18.20 Prezentace posterů
09.00 – 18.20 Doprovodná výstava
18.20 – 19.30    Výdej certifi kátů za jednodenní účast

09.00 Slavnostní zahájení (kongresový sál, společný program pro lékaře a nelékařský zdravotnický personál)
 Děkan LF UK Hradec Králové, ředitel FN Hradec Králové, zástupci odborných společností ČLS JEP,
 prezident kongresu

ODBORNÝ PROGRAM

09.30 Úvod – KMINE 2015 (kongresový sál)
 Plíšek S. 10 min.
 Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové

09.40 – 10.50 I. programový blok – 1. část (kongresový sál)
 Virové infekce – hrozba 21. století 
 Předsedající: Havlíčková M., Roháčová H., Plíšek S.

 Koronaviry – vyvolavatelé vysoce nebezpečných humánních infekcí 15 min.
 Havlíčková M., Jiřincová H.
 SZÚ, Praha

 Vysoce nakažlivé nákazy v praxi 15 min.
 Roháčová H. 
 Centrum pro vysoce nebezpečné nákazy Nemocnice Na Bulovce, Klinika infekčních, 
 parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha 

 Centrum biologické ochrany Těchonín – současná situace 15 min.
 Rybka A.
 Centrum biologické ochrany Těchonín, Vojenský zdravotní ústav v Praze a Klinika infekčních 
 nemocí Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty v Hradci Králové

DATE

DATE
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 Detekce respiračních virů u dětských a dospělých pacientů vyšetřovaných 
 ve Fakultní nemocnici v Motole mezi roky 2012–2015 15 min.
 Hubáček P.1,2, Krausová B.1, Richterová L.1, Šumová J.1, Chramostová P.1, Janečková D.2, 
 Briksí A.1, Kouba M.3, Kolář M.3, Vydra J.3, Cetkovský P.3, Šrámková L.2, Sedláček P.2 , Zajac M.1

 1Ústav lékařské mikrobiologie, FN v Motole, Praha, 2Klinika dětské hematologie a onkologie, 
 2. LF UK a FN v Motole, Praha, 3Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha

 Diskuse 

10.50 – 11.10 Občerstvení s kávou (prostory doprovodné výstavy)

11.10 – 12.40 I. programový blok – 2. část (kongresový sál)
 Předsedající: Sedláček D., Rozsypal H., Kapla J.

 Hrozba HIV/AIDS ve 21. století. Máme pacientům co nabídnout ? 15 min.
 Sedláček D.
 AIDS centrum Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň

 Neobvyklé těžké průběhy primární infekce HIV 12 min.
 Rozsypal H.
 Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a NNB, Praha

 Pozdní diagnostika HIV infekce u pacientů AIDS centra Ostrava v letech 2000-2015 12 min.
 Zjevíková A., Olbrechtová L.
 Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava

 Nový pohled na testování HIV – informovaný souhlas, incidentní choroby, 
 epidemiologické indikace 12 min.
 Chrdle A., Jerhotová Z., Chmelík V.
 Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s, Tropical and Infectious Disease Unit, 
 Royal Liverpool University Hospital, Liverpool, Velká Británie 

 Jak vývoj séroprevalence proti lidskému cytomegaloviru v Evropě v 21. století 
 ovlivňuje léčbu pomocí transplantace hematopoetických kmenových buněk? 12 min.
 Němečková Š., Babiarová K., Kryštofová J., Macková J., Štastná M.
 Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha 

 První zkušenosti s dolutegravirem v České republice 15 min.
 Fleischhans L., Jilich D. 
 Přednáška podporovaná firmou GlaxoSmithKline

 Diskuse 

12.40 – 13.40 Přestávka na oběd (Restaurant Classico)

13.40 – 15.45 II. programový blok – 1. část (kongresový sál)
 Infekce GIT a jater
 Předsedající: Němeček V., Husa P.
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 Čeho jsme produktem? 20 min.
 Lukeš J.
 Parazitologický ústav AV ČR, Jihočeská univerzita a Canadian Institute for Advanced Research 

 Aktuálny stav a perspektívy chronickej hepatitídy C na Slovensku 15 min.
 Kristian P., Schréter I.
 Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UNLP Košice, Slovenská republika 
 HIV/hepatitis koinfekce: současná situace v České republice 15 min.
 Aster V., Snopková S., Poláková A., Chlíbek R., Malý M., Němeček V., König J.
 Infekční klinika Nemocnice Na Bulovce, 1. LF UK, Praha, Infekční oddělení, 
 Krajská nemocnice Liberec, s.r.o.

 Diskuse 

 Přestávka 5 minut (výměna předsedajících)

 Předsedající: Schréter I., Plíšek S.

 Hepatitida C je vyléčitelná u naprosté většiny nemocných 15 min.
 Husa P.
 Přednáška podporovaná firmou Gilead Sciences

 Bezinterferonová léčba HCV – zkušenosti s AbbVie 3D režimem 15 min.
 Hobstová J.
 Přednáška podporovaná firmou AbbVie

 Entecavir – neustálý vývoj léčebného použití 15 min.
 Husa P.
 Přednáška podporovaná firmou Bristol-Myers Squibb

 Výhody trojkombinační terapie chronické hepatitidy C 15 min.
 Rožnovský L.
 Přednáška podporovaná firmou Janssen-Cilag

15.45 – 16.05 Občerstvení s kávou (prostory doprovodné výstavy)

16.05 – 16.55 II. programový blok – 2. část (kongresový sál)
 Předsedající: Holečková K., Jágrová Z.

 Vírusové gastroenteritídy, stále aktuálny problém 13 min.
 Holečková K., Dobiašová Z.
 KIGM, LF SZÚ a LF UK Bratislava

 Havárie vodovodního řadu Dejvice 12 min.
 Jágrová Z., Čermák M.
 Hygienická stanice hl. města Prahy

 Parazitární infekce zažívacího traktu a možnosti jejich léčby v České republice 15 min.
 Stejskal F.
 Klinika infekčních nemocí, 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze, Infekční oddělení, 
 KN Liberec, Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK a VFN v Praze
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 Diskuse

 Přestávka 5 minut (výměna předsedajících)

16.55 – 18.20 II. programový blok – 3. část (kongresový sál)
 Předsedající: Hobstová J., Polívková S., Nyč O.

 Laboratorní diagnostika infekcí vyvolaných C. diffi  cile 15 min.
 Nyč O., Krůtová M.
 Ústav lékařské mikrobiologie, Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a FN v Motole 

 Účinnost fekální bakterioterapie u recidivující CDI provedené rektálním klyzmatem 10 min.
 Polívková S.1, Reisingerová M.2, Beneš J.1

 1Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 3. LF UK a NNB, Praha, 
 2Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, NNB, Praha 

 Naše 3leté zkušenosti s fekální bakterioterapií  2012 – 2015 10 min.
 Prokeš Z.
 Infekční oddělení, nemocnice Prostějov, SMN. As.

 Problematika CD infekcí ve FN Olomouc 10 min.
 Vágnerová I., Krůtová M.
 Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc, Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol Praha

 Výsledky léčby prvních 80 pacientů s klostridiovou kolitidou fi daxomicinem 15 min.
 Husa P., Freibergerová M., Polák P., Svačinka R.
 Přednáška podporovaná firmou Astellas Pharma

 Naše zkušenosti s fi daxomicinem 15 min.
 Širůček P.
 Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava

 Diskuse

18.20 Závěr prvního dne kongresu

DOPROVODNÝ PROGRAM

19.30 Uvítací večeře (Restaurant Classico, venkovní terasa, Společenský sál v 1. poschodí)

24. září, čtvrtek
07.30 – 19.00 Registrace na místě
08.30 – 14.00     Prezentace posterů 
08.30 – 14.00    Doprovodná výstava
13.05 – 14.00    Výdej certifi kátů za jednodenní účast

DATE
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ODBORNÝ PROGRAM

07.30 – 08.30 Diskuse u posterů č. 1 – 24 (posterová sekce – foyer, přízemí)

08.30 – 10.10 III. programový blok – 1. část (kongresový sál)

 Život ve vesmíru 30 min.
 Grygar J.
 Fyzikální ústav AV ČR, Praha

 Současné možnosti preventivní medicíny
 Předsedající: Prymula R., Chlíbek R.

 Současné problémy očkování
 Prymula R. 15 min.
 FN a LF UK Hradec Králové

 Nevyřešené otázky v očkování dospělých 15 min.
 Chlíbek R.
 Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

 Očkovanie migrantov 15 min.
 Urbančíková I., Hudáčková D.
 Detské infekčné oddelenie, Centrum na očkovanie detí s komplikáciami a kontraindikáciami 
 očkovania, Detská fakultná nemocnica Košice, Slovenská republika 

 Praktické aspekty vakcinace – současné možnosti a realizace v klinické praxi 
 infektologa  15 min.
 Kosina P., Rumlarová Š., Pellantová V., Krausová J.
 Klinika infekčních nemocí, Centrum pro očkování a cestovní medicínu, LF UK a FN v Hradci Králové

 Diskuse 

10.10 – 10.30 Občerstvení s kávou (prostory doprovodné výstavy)

10.30 – 12.05 III. programový blok – 2. část (kongresový sál)
 Předsedající: Pazdiora P., Jindrák V., Kosina P.

 Změny epidemiologických charakteristik klíšťové encefalitidy, současná 
 proočkovanost 15 min.
 Pazdiora P.
 LF UK v Plzni, KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

 Aktuální data surveillance invazivního meningokokového onemocnění v ČR 
 jako podklad pro kvalitní vakcinační strategii 15 min.
 Vacková Z., Křížová P., Musílek M., Bečvářová Z., Kozáková J.
 Centrum epidemiologie a mikrobiologie, SZÚ Praha

 Příušnice – epidemiologická situace a aktuální poznatky z laboratorní diagnostiky 15 min.
 Limberková R.1, Smíšková D.2, Havlíčková M.1, Herrmannová K.2, Marešová V.2, Lexová P.1, Kynčl J.1

 1SZÚ, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Praha, 2Klinika infekčních, parazitárních 
 a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha
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 Proč je důležité hodnocení rizika infekce v nemocnici? 15 min.
 Jindrák V.
 Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ, Praha

 Epidemický výskyt gentamicin rezistentního stafylokoka 15 min.
 Hobzová L.
 Fakultní nemocnice Hradec Králové

 Diskuse

12.05 – 12.15 Rozdělení do programových sekcí A, B (IV. programový blok bude probíhat ve dvou paralelních sekcích:  
 Sekce A -  kongresový sál, Sekce B - Modrý salonek v 5. poschodí)

 Občerstvení s kávou (prostory doprovodné výstavy)

12.15 – 13.05 IV. programový blok – sekce A, B paralelně (kongresový sál a Modrý salonek)
 Varia, kazuistiky 
 Předsedající: Mallátová N., Stejskal F.

 Sekce A (kongresový sál)

 Doporučené postupy v léčbě invazivních mykotických onemocnění 12 min.
 Mallátová N.
 Nemocnice České Budějovice, a.s. 

 Pohled na parazitární onemocnění v ČR v posledním desetiletí   12 min.
 Fajfrlík K.
 Ústav mikrobiologie LF a FN v Plzni

 Kazuistika: časně diagnostikovaná kožní mukormykóza u pacienta s polytraumatem 10 min.
 Lysková P., Tyll T., Müller M., Zelenka L., Spálený A., Kravciv J., Hubka V., Čurdová M., 
 Dobiáš R., Hamal P.
 Laboratoř lékařské mykologie, odd. parazitologie, mykologie a mykobakteriologie Praha, ZÚ ÚL,  
 Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

 Diskuse 

 Sekce B (Modrý salonek, 5. poschodí)
 Předsedající: Bardoň J., Pícha D.

 Význam masa a masných výrobků v epidemiologii alimentárních infekcí a intoxikací  12 min.
 Bardoň J., Ondrušková J., Ambrož P., Pudová V., Röderová M.
 Státní veterinární ústav Olomouc, Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta UP, Olomouc

 Chemokin CXCL13 a protilátky proti C6 peptidu v diagnostice lymeské neuroboreliózy 12 min.
 Pícha D., Smíšková D., Moravcová L.
 Klinika infekčních nemocí 2. LF UK v Praze a Nemocnice Na Bulovce, Praha 

 Odečítání v bakteriologii dnes – 2015 10 min.
 Janečková J., Podivínská H.
 Odd. infekční diagnostiky a ATB stř. Litomyšlská nemocnice NPK 



PROGRAMOVÝ SBORNÍK

www.congressprague.cz/kmine2015 - 13 -

 Impetigo – jednoznačná diagnóza? 10 min.
 Hudáčková D., Urbančíková I., Ostró R.
 Detské infekčné oddelenie, Detská fakultná nemocnica Košice, Slovenská republika 

 Diskuse 

13.05 – 14.00 Přestávka na oběd (Restaurant Classico)

DOPROVODNÝ PROGRAM

19.15 Slavnostní společenská večeře ČLS JEP (Restaurant Classico, Společenský sál v 1. poschodí)

25. září pátek
07.30 – 13.15 Registrace na místě
09.00 – 13.30     Prezentace posterů 
08.30 – 13.15     Doprovodná výstava
13.15 – 14.00     Výdej certifi kátů za účast na odborném programu kongresu

ODBORNÝ PROGRAM

07.30 – 08.30 Diskuse u posterů č. 25–48 (posterová sekce – foyer, přízemí)

08.30 – 10.10 V. programový blok – 1. část (kongresový sál)
 Bakteriální rezistence a ATB léčba
 Předsedající: Kolář M., Beneš J., Petráš P.

 Problematika bakteriální rezistence k antibiotikům 15 min.
 Kolář M.
 Ústav mikrobiologie, FNOL a LF UP v Olomouci

 Stanovení individuálního ATB režimu pro konkrétního pacienta 15 min.
 Beneš J.
 Infekční klinika 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha 

 Antimikrobiální rezistence – ohrožení účinné léčby infekcí a její důsledky 15 min.
 Žemličková H.
 Ústav klinické mikrobiologie, LF UK a FN Hradec Králové, NRL pro antibiotika, SZÚ Praha

 Prediktívne faktory úspešnosti liečby infekcií krvného riečiska 15 min
 Strehárova A., Garabášová M., Brňová J., Mačeková Ľ.
 Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská Univerzita, Trnava, Infekčná klinika, 
 Fakultná nemocnica Trnava, Katedra LVM v zdravotníctve, FZaSP, Trnavská Univerzita, 
 Trnava, Oddelenie klinickej mikrobiológie, AnalytX s.r.o., Trnava, Slovenská republika

 Stafylokokový syndrom toxického šoku v ČR, 1983–2014  10 min.
 Petráš P.
 NRL pro stafylokoky SZÚ Praha

 Bakteriémie MRSA ve Fakultní nemocnici Plzeň v roce 2015 10 min.
 Bergerová T.
 Ústav mikrobiologie FN, Plzeň

DATE
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 Hnisavé infekce páteře a přilehlých tkání: výsledky pětileté studie 10 min.
 Džupová O., Cihlářová R.
 Klinika infekčních nemocí, 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

 Diskuse

10.10 – 10.30 Občerstvení s kávou (prostory doprovodné výstavy)
10.30 – 11.55 V. programový blok – 2. část (kongresový sál)
 Předsedající: Žemličková H., Bergerová T., Prášil P. 
 …má absces mozku, a co dál doktore… 10 min.
 Prášil P.1, Hermanová Z.1, Plíšková L.2, Plíšek S.1

 1Klinika infekčních nemocí, 2Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF UK a FN Hradec Králové

 OPAT (Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy) – ambulantní parenterální 
 antibiotická terapie 10 min.
 Štefan M.
 Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Praha

 Netuberkulózní mykobakterie a aviární mykobakterióza dětí 10 min.
 Svobodová J.1, Holčíková A.2, Hlaváčová A.2

 1IFCOR-99, s. r. o., Brno, 2FN Brno a LF MU, Klinika dětských infekčních nemocí 

 Mykobakteriální krční lymfadenitidy u dětí 10 min.
 Hlaváčová A.1, Holčíková A.1, Svobodová J.2, Helešic J.1, Krbková L.1 
 1Klinika dětských infekčních nemocí, FN Brno a LF MU, 2IFCOR-99, s. r. o., Brno 

 Využití IGRA testů v nepřímé diagnostice tuberkulózy 10 min.
 Amlerová J.
 Fakultní nemocnice v Plzni, Ústav mikrobiologie, Plzeň, ČR

 Není pneumonie jako pneumonie  10 min.
 Zítová J., Dyrhonová M.
 Infekční oddělení Nemocnice Mělník

 Dalbavancin, nová možnost léčby grampozitivních infekcí 15 min.
 Nyč O.
 Přednáška podporovaná fi rmou Angelini Pharma Česká republika

 Diskuse 

11.55 – 12.05 Přestávka s kávou (výměna předsedajících, prostory doprovodné výstavy)

12.05 – 13.15 VI. programový blok (kongresový sál)
 Varia, kazuistiky
 Předsedající: Džupová O., Buchta V.

 Botulismus – co nového? Kazuistika dalšího případu botulismu 
 na infekční klinice Nemocnice Na Bulovce 10 min.
 Ambrožová H., Smíšková D.
 Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a NNB
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 Méně obvyklé klinické obrazy parvovirové infekce 10 min.
 Kračmarová R., Hermanová Z., Rumlarová Š., Plíšek S.
 Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové

 Novinky ve studiu vaginální mikrobioty: Je čas na změnu paradigmatu?
 Buchta V.    10 min.
 Ústav klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

 Lemierrův syndrom u mladého muže 10 min.
 Smejkal P., Štefan M.
 Klinika infekčních nemocí ÚVN, Praha 

 Aktinomykóza genitálu u mladého muže 10 min.
 Pýchová M.1, Šnelerová M.1,  Husa P.1, Juránková J.2, Čermák A.3  
 1Klinika infekčních chorob FN Brno a LF MU, 2Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno, 
 3Urologická klinika FN Brno a LF MU

 Jaká je skutečná šíře využití univerzální panbakteriální PCR v diagnostice infekcí               10 min.
 Tkadlec J.1, Antušková M.1, Jahoda D.2, Šrámková L.3, Rohn V.4, Dřevínek P.1

 1Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, 2I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, 
 3Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, 4Klinika kardiovaskulární 
 chirurgie 2. LF UK a FN Motol; Praha

 Diskuse 

13.15 Závěr kongresu

13.30 – 14.30 Závěrečný oběd (Restaurant Classico)

POSTEROVÁ SEKCE
Posterová sekce je umístěna  ve foyer v přízemí. Prezentace posterových sdělení bude k dispozici po celou dobu programu 
kongresu. Diskuse u posterů č. 1–24 se koná 24. září, 07.30 – 08.30, u posterů č. 25–48 se koná 25. září, 07.30 – 08.30.

Předsedající: Ryšková L., Kümpel P.  Hubáček P. – čtvrtek 24. září
Předsedající: Rožnovský L., Fajfr M., Chrdle A. – pátek 25. září

Diskuze u posterů 24. 9. (č. 1 – 24)

1.
Detekce podtypů viru klíšťové encefalitidy metodou RT-qPCR
Matonohová M., Bílek K., Andělová H., Růžek D., Palus M.
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.

2.
Komparativní studie komerční a vyvíjené metodiky detekce viru Ebola pomocí RT-qPCR
Bílek K., Andělová H., Placáková H.
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., Laboratoř biologického monitorování a ochrany, 
Kamenná 71, 262 31 Milín
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3.
Chromosomally integrated HHV-6 in healthy donor and patients treated for haematological malignancy
Hubáček P.1,2,  Hrdličková A.1, Muziková K.1, Briksi A.2, Železná I.2, Špaček M.3,  Zajac M.2, Sedláček P.1, Četkovský P.4, 
Starý J.1

1 Dept. of Paediatric Haematology and Oncology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and Motol University Hos-
pital, Prague, Czech Rep., 2 Dept. of Medical Microbiology, Motol University Hospital, Pratur, 3 Department of a Clinical 
Haematology, Third Faculty of Medicine, Charles University and University Hospital Kralovske Vinohrady, Prague, Czech 
Rep. 4 Department of Clinical Haematology, Institute of Haematology and Blood Transfusion, Prague

4.
CMV resistance in patients after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation
Hubáček P. 1, Kouba M. 2, Boutolleau D.3, Plišková L.4, Vejražková E.5,  Keslová P.6,  Sedláček P.1,Cetkovský P.2

1 Department of Paediatric Haematology and oncology, 2nd Medical Faculty of Charles University and Motol University 
Hospital, 2 Institute of Haematology and Blood transfusion, Prague, Czech Republic, 3 Virology Department, Groupe 
Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris, France, 4 Department of clinical biochemistry and diagnostics, 5 Department of 
hematology and internal medicine , University Hospital Hradec Kralove, Hradec Kralove, 6 Department of Paediatric 
Haematology and oncology, Motol University Hospital, Prague

5.
Systematický screening BKV DNA u pacientů po transplantaci ledviny ve FN Olomouc
Bednaříková J., Bartková M., Pjajková D., Zrníková L., Krejčí K., Novotný D.
Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc

6.
Aktivita a pozitivita klíšťat Ixodes ricinus na Bbsl monitorovaná v příměstském parku Brno Pisárky
a jejich reakce na vybrané repelenty
Žákovská A. 1, Nejezchlebová H. 1, Bartoňková N. 1, H. Kučerová L .1, Norek A.1, Urbánek F.2 
1 Ústav Experimentální biologie PřF MU Brno, oddělení OFIŽ, 2 Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, PřF MU Brno

7.
Prevalence patogenů Coxiella bruneti, Franciscella tularensis a Hantaan virus (Dobrava) způsobujícících 
zoonotická onemocnění se zaměřením na volně žijící hlodavce na vybraných lokalitách ČR (Poodří, 
Moravský kras) v roce 2014
Němcová T.1, Žákovská A.1, Nádečníková N.1, Cvrček A.1, Janeček J.2, Závala J.2, Bártová E.3,  Růžek D.4

1 OFIŽ, Ústav experimentální biologie PřF Masarykova Univerzita Brno 2 Institut biostatistických analýz, MU Brno 
3 Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, FVHE Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 4 Výzkumný ústav 
veterinárního lékařství, Brno

8.
Cesta přenosu a šíření viru západonilské horečky v ČR
Vlčková J., Rupeš V., Holý O., Horáková D., Kollárová H.
Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta UP v Olomouci 

9.
Herpetická encefalitida a meningitida. Srovnání průběhu infekcí centrálního nervového systému způso-
bených HSV-1 a HSV-2
Baštáková L., Husa P., Erdem H.
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Klinika infekčních chorob FN Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

10.
Význam diagnostiky neuroboreliózy u pacientů s chronickými neurologickými potížemi a pozitivní 
sérologií lymeské boreliózy
Bartovská Z., Podojilová M., Holub M.
Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN, Praha

11.
Závažné streptokokové infekce jako komplikace varicely
Siráková L., Kračmarová R., Šmahel P., Plíšek S.
Klinika infekčních nemocí, LF  UK a FN Hradec Králové

12.
Vyšetření mutace Q80K v genu pro proteázu NS3 HCV – první zkušenosti
Kutová R.1, Plíšková L.1,  Plíšek S.2

1 Ústav klinické biochemie a diagnostiky – úsek molekulární biologie, Lékařské fakulty  UK a Fakultní nemocnice Hradec 
Králové  2 Klinika infekčních nemocí, Lékařské fakulty  UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

13.
Virová hepatitida C – testování variant spojených s rezistencí proteázy NS3 a dopady na volbu léčby
Trubač P.1, Piskunová N.1, Chrdle A.2,3, Chmelík V.2, King S. 4, Geretti A.4, Scheinost O.1

1 Laboratoř molekulární biologie a genetiky, Nemocnice České Budějovice, a.s., 2 Infekční oddělení, Nemocnice České 
Budějovice, a.s., 3 Tropical and Infectious Disease Unit, Royal Liverpool University Hospital, Liverpool, Velká Británie

14.
Diagnostické limity imunoblotového testu pro konfi rmaci anti-HCV protilátek
Veřtátová M.,  Němeček V.
SZÚ, NRL pro VH, Praha

15.
Akutní virová hepatitida E u pacientů hospitalizovaných na Klinice infekčních nemocí FN Hradec Králové 
v letech 2009 – 2015
Machač J.1,2, Plíšek S.1, Chlíbek R.2, Bunčeková S.3 , Plíšková L.4

1 Klinika infekčních nemocí, Lékařské fakulty  UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové, 2 Katedra epidemiologie, Fakulta 
vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové, 3 Infekční oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s., 4 
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové

16.
Virová hepatitida E na Infekčním odd. v Pardubicích – 15 let zkušeností
Bunčeková S., Knížek P.
Infekční oddělení, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubice

17.
Infekční mononukleóza probíhající pod obrazem těžké hepatitidy
Adamčíková J.1, Knížek P.1, Nová M.2, Chlumská A.3 , Krejsek J.4

1 Infekční oddělení, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubice, 2 Fingerlandův ústav patologie, 
Fakultní nemocnice Hradec Králové, 3 Bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň, Česká republika, 4 Interimun s.r.o. Pardubice
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18.
Infekce jater a žlučových cest 
Váchalová J., Virtová S., Sedláček D. 
Infekční klinika FN a LF UK Plzeň

19.
Molekulární analýza izolátů Clostridium diffi  cile ve FN u Sv. Anny v Brně 
Tejkalová R.1, Krůtová M.2, Mejzlíková L.1, Mahelová M.1, Matulová I.1, Růžička F.1, Nyč O.2

1 Mikrobiologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 
2 Ústav lékařské mikrobiologie, 2. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole

20.
Molekulární typizace Clostridium diffi  cile – mapování epidemiologické situace v ČR
Krůtová M., Matějková J., Nyč O.
Ústav lékařské mikrobiologie, UK, 2. Lékařská fakulta a fakultní nemocnice v Motole, Praha

21.
Fekální bakterioterapie v České republice – současný stav a nové perspektivy
Vejmelka J. , Koten J., Kohout P.                                                                                                                            
Interní oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha

22.
Význam klostridiových infekcí u dětí do tří let věku hospitalizovaných pro akutní gastroenteritidu
Musil V.1, Krbková L.1, Trnková M.1, Homola L.1, Hlaváčová A.1, Ševčíková A.2

1 Klinika dětských infekčních nemocí FN Brno, LF MU Brno, 2 Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno

23.
Studium střevního mikrobiomu u pacientů s běžným variabilním imunodefi citem (CVID)
Fiedorová K.1, Davidová Geržová L.2, Kubasová T.2, Obručová H.1, Šmajs D.3, Litzman J.4,Freiberger T. 1

1 Genetická laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, 2 Výzkumný ústav veterinárního 
lékařství, Brno , 3 Biologický ústav, Masarykova univerzita, Brno,  4 ÚKIA, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

24.
Epidemie norovirových gastroenteritid v domově mládeže
Tkadlecová H., Sobková E., Nečasová A.
KHS ZK se sídlem ve Zlíně, protiepidemický odbor, Zlín

Diskuze u posterů 25. 9. (č. 25 – 48)

25.
Infekce v místě chirurgického výkonu v Pardubické nemocnici
Bareková L.1,4, Svobodová M.1, Halamíčková Z.2, Zachara M.3, Zálabská E.1, Sákra L.3, Knížek P.2, Hanovcová I.4

1 Oddělení klinické mikrobiologie, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubice, 2 Infekční 
oddělení, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubice,  3 Chirugická klinika, Pardubická 
nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubice, 4 Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví 
Hradec Králové, Univerzita Brno, Hradec Králové
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26.
Etiologie sekundárních peritonitid na 1. chirurgické klinice VFN v prvním pololetí 2015
Šemberová L., Adámková V.
Klinická mikrobiologie a ATB centrum, 1. LF UK a VFN Praha

27.
Mykobakterie ve vodách určených k osobní hygieně: potenciální riziko pro zaměstnance průmyslových 
podniků a dolů
Ulmann V., Dziedzinská R., Stolaříková J., Kráčalíková A.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava

28.
Surveillance IPO v České republice, 2014
Kozáková J., Šebestová H.
SZÚ Praha, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, NRL pro streptokokové nákazy

29.
Bakteriémie způsobené S. aureus včetně MRSA jako indikátor kvality péče – léčebné a preventivní intervence
Chrdle A., Filipová P., Horníková M., Šípová I., Chmelík V.
Infekční oddělení, Antibiotické středisko, Pracoviště nemocniční epidemiologie, Nemocnice České Budějovice, a.s., 
Česká republika a Tropical and Infectious Disease Unit, Royal Liverpool University Hospital, Liverpool, Velká Británie

30.
Naše první klinické zkušenosti s novou formou bakteriální imunomodulační vakcíny – nasálním sprejem
Haasová K., Freigangová D., Richter J., Král V., Jílek D.
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Centrum imunologie a mikrobiologi

31.
Epidemiologický význam metabolického syndromu
Horáková D., Azeem K., Horák V., Dumbrovská L., Vlčková J., Kollárová H.
Ústav preventivního lékařství LF UP Olomouc

32.
Záchyt nádorů v ordinaci praktického lékaře
Azeem K., Ševčíková J., Kollárová H.
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc

33.
Testování in-vitro citlivosti fosfomycinu ke gramnegativním bakteriím izolovaným z močových cest paci-
entů ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
Fajfr M., Ryšková L., Paterová P.
Ústav klinické mikrobiologie, LF UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

34.
Molekulární analýza biologického materiálu u pacienta s osteomyelitidou a nálezem vzácné houby 
Acremonium spp (cephalosporium)
Svobodová O., Lukavská M., Nováková T., Kavanová M., Vilimovská Dědečková K., Staněk L.
Laboratoř molekulární detekce patogenů, Synlab genetics, Praha
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35.
Spektrum rezistencie u baktérií izolovaných z hemokultur v rokoch 2013 – 2014 vo FN Trnava 
Garabášová M., Brňová J., Strehárová A., Michalíková L., Mačeková L.
Katedra verejného zdravotnictva, FZaSP, Trnavská Univerzita, Trnava; Infekčná klinika, Fakultná nemocnica Trnava; 
Katedra LVM v zdravotníctve, FZaSP, Trnavská Univerzita, Trnava; Oddelenie klinickej mikrobiologie, AnalytX s.r.o., 
Trnava, Slovenská republika

36.
Hodnocení tvorby biofi lmu a in vitro citlivost k antimykotikům u vaginálních izolátů Candida albicans
Drbohlavová A., Buchta V.
Ústav klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

37.
Ověření terapeutického účinku antituberkulotik na myším modelu 
Pavliš O.1, Kubíčková P.1, Bílková K.1, Roh J.2, Klimešová V.2

1 Vojenský zdravotní ústav, Odbor biologické ochrany, Těchonín, 2 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, 
Hradec Králové

38.
Identifi kace mykobaktérií pomocí MALDI-TOF
Doubková Z.,  Adámková V., Bílková S., Opletalová M., Tůma J.
Klinická mikrobiologie a ATB centrum, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní 
nemocnice, Praha

39.
Infekce způsobené rychle rostoucími mykobakterii, vybrané případy diagnostikované ve Fakultní 
nemocnici v Hradci Králové
Ryšková L., Vaníček H., Plíšek S., Žák P., Kaltofen K.
Ústav klinické mikrobiologie,  Lékařské fakulty  UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové

40.
Pacienti se spondylodiscitidou aneb kam s nimi? Role infektologa v koordinaci péče 
Štefan M., Arientová S., Holub M. 
Klinika infekčních nemocí 1. LF a ÚVN Praha

41.
Diagnostický význam protilátek IgA a IgG specifi ckých k antigenům Aspergillus fumigatus při invazivní 
plicní aspergilóze u non-neutropenických pacientů
Dobiáš R.1,2, Vrba Z.3, Lysková P.4,2, Raška M.2, Hamal P.2

1 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava, 2 Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 
3 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, Krnov, 4 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Praha

42.
Genotypizace kmenů Cronobacter spp. izolovaných z klinických materiálů
Holý O.1, Petrželová J.2, Vlčková J.1, Röderová M.2, Kollárová H.1

1 Ústav preventivního lékařství, LF UP v Olomouci,  2 Ústav mikrobiologie, LF UP v Olomouci
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43.
Izolace patogenní DNA z plné krve – porovnání šesti komerčních kitů
Černochová M., Obručová H., Němcová E., Vaněrková M., Freiberger T.
Genetická laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

44.
Izolace myších monoklonálních protilátek proti OspC proteinu a identifi kace vazebných epitopů
Norek A.1,2, Janda L.2, Žákovská A.1

1 OFIŽ, Ústav Experimentální biologie PřF Masarykova Univerzita Brno, 2 Centrum strukturní biologie  CEITEC MU, 
Kamenice 5, Brno

45.
Koloidní stříbro a jeho biologická aktivita
Večeřová R.1, Panáček A.2, Kolář M.1

1 Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci,  2 Regionální centrum pokročilých technologií 
a materiálů, Katedra fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

46.
Antimikrobiální vlastnosti vybraných chmelových látek (Humulus lupulus L.)
Bogdanová K.1, Kolář M.1, Čermák P.2,4, Kadlečková Z.2, Vaníček J.3, Dušek M.5, Olšovská J.5

1 Ústav mikrobiologie, LF UP a FN, Olomouc, 2 Oddělení klinické mikrobiologie TN, Praha, 3 Farmaceutická fakulta UK, 
Hradec Králové, 4 Ústav laboratorní diagnostiky 3. LF UK, Praha, 5 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha

47.
Protrahovaně nízká avidita IgG u gravidních pacientek s toxoplasmózou ve vlastním souboru
Geleneky M.
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha

48.
Výsledek MAST analýzy u kmenů Bordetella pertussis izolovaných v období 1967 – 2014 v ČR
Zavadilová J., Musílek M., Bečvářová Z., Lžičařová D., Křížová P., Fabiánová K.
Státní zdravotní ústav, Praha 

PROGRAM KONGRESU – SEKCE NELÉKAŘSKÉHO ZDRAVOTNÍHO PERSONÁLU
23. září, středa
09.00 Slavnostní zahájení 
 (kongresový sál, společný program pro lékaře a nelékařský zdravotnický personál)
 Děkan LF UK Hradec Králové, ředitel FN Hradec Králové, zástupci odborných společností ČLS JEP, 
 prezident kongresu

ODBORNÝ PROGRAM

09.30 – 13.00 Programový blok I (Modrý salonek, 5. poschodí)
 Předsedající: Plisková M. , Kohoutková L.

 Kazuistika u pacienta s bakteriální a tuberkulozní meningitidou 15 min.
 Březíková M., Bobková J.
 KNTB Zlín a.s. infekční oddělení 

DATE
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 OPSI syndrom u splenektomovaného pacienta s pneumokokovou sepsí – kasuistika 15 min.
 Babáčková B.
 FN Brno, Brno 
 Ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou hnisavá infekce meziobratlových disků 
 (spondilodiscitida) 15 min.
 Hlubučková J.
 Klinika infekčních nemocí Nemocnice Na Bulovce

 Epidemie Dejvice, Bubeneč 15 min.
 Hovorková J., Koudelková I., Bručková S.
 ÚVN KIN Praha ČR 

 Úskalí diagnostiky exantému u pacienta s infekcí HIV 15 min.
 Košťálová J., Kapla J.
 Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové

11.00 – 11.30 Přestávka s kávou (foyer před Modrým salonkem, 5. poschodí)

 Předsedající: Nechutná M., Dvořáková K.

 Potenciální hrozby infekčních onemocnění  15 min.
 Koudelková I. 
 ÚVN KIN Praha 

 Adherence a kvalita života HIV pozitivních osob 15 min.
 Schwarzová P., Spišáková H., Kulířová V.
 Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha 

 Epidemie salmonelózy v Plzeňském kraji  15 min.
 Šindelářová A., Zajíčková Š.
 Infekční klinika FN Plzeň 

 Izolace pacientů s potenciálně nebezpečnými bakteriálními kmeny (PNBK) ve FN Brno   15 min.
 Říhová I.
 FN Brno

 Rekonstrukce Infekční kliniky FN Plzeň, příjem pacienta s podezřením na VNN 
 a připravenost na zvládnutí epidemiologické situace 15 min.
 Nechutná M., Březovská A.
 Infekční klinika FN Plzeň 

24. září, čtvrtek
ODBORNÝ PROGRAM 

08.30 – 12.00 Programový blok II (Modrý salonek, 5. poschodí)
 Předsedající: Komorová Š., Košťálová J.

 Bartonelóza – nemoc z kočičího škrábnutí 15 min.
 Pekařová M., Bobková J.

DATE
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 Krajská nemocnice Tomáše Bati a.s., Zlín

 Světový den hepatitidy aneb žlutý den 15 min.
 Plisková M.
 Infekční oddělení Nemocnice Prostějov, SMN a.s.

 Prevence nozokomiálních infekcí 15 min.
 Tachecí M.
 Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové

 Současné možnosti sérologické diagnostiky Ústavu klinické mikrobiologie 
 ve FN Hradec Králové 15 min.
 Obrová H., Andrš T., Brejchová J.
 Ústav klinické mikrobiologie FN Hradec Králové, Hradec Králové

 MALDI-TOF, identifi kace mikroorganismů metodou hmotnostní spektrometrie 15 min.
 Prokopová K., Sobotková J., Ryšková L.
 Ústav klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice, Hradec Králové

10.00 – 10.30 Přestávka s kávou (foyer před Modrým salonkem, 5. poschodí)

 Předsedající: Pekařová M., Kohoutková L.

 Malárie – laboratorní diagnostika 15 min.
 Typltová M., Čermáková Z., Voxová B.
 Ústav klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice, Hradec Králové

 Molekulárně biologická diagnostika neuroinfekcí 15 min.
 Debnárová L., Kutová R., Plíšková L.
 ÚKBD FN Hradec Králové 

 Molekulárně biologická diagnostika v infektologii 15 min.
 Hypiusová V., Kutová R., Plíšková L.
 ÚKBD FN Hradec Králové 

 VNN – teorie vysoce nakažlivých nákaz, pohled do historie a současnosti 15 min.
 Holubová J.
 Infekční klinika Bulovka, Praha

 Infekční endokarditida a perikarditida způsobená Clostridium septicum 15 min.
 Vaněrková M., Míšková E., Černochová M., Němcová E., Pavlík P., Ostřížek T., Freiberger T.
 Genetická laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

 Hygienické zabezpečení rukou ve FN Hradec Králové 15 min. 
 Kohoutková L.
 Klinika infekčních nemocí LF UK a FN Hradec Králové 

25. září, pátek
ODBORNÝ PROGRAM

08.30 – 12.00 Diskuse u kulatého stolu (Tiskový salonek, 4. poschodí)

DATE



KONGRES klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie – KMINE 2015

PROGRAMOVÝ SBORNÍK- 24 -

VOLNÁ SDĚLENÍ – LÉKAŘI 

Botulismus – co nového? Kazuistika dalšího případu botulismu na infekční klinice Nemocnice Na Bulovce
Ambrožová H., Smíšková D.
Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a NNB

Výskyt botulismu, potenciálně život ohrožující alimentární intoxikace vyvolané neurotoxigenními klostridiemi Clostridium botu-
linum, případně Clostridium butyricum či Clostridium baratii je v České republice ojedinělý. Od r. 2005 do letošního července bylo 
hlášeno jen 13 případů, přičemž v některých letech se nevyskytl ani jeden. Na naší klinice jsme zaznamenali v posledních třech 
letech čtyři z celkem šesti hlášených. Uvádíme kazuistiku posledního (a zatím v ČR jediného) letošního případu. Jednalo se o 32 letou 
ženu, která byla hospitalizována na infekční klinice NNB od 27.3. do 9.4.2015. Onemocnění začalo 21.3. bolestmi v zádech a pocitem 
rozostřeného vidění, v dalších dnech se přidala větší žízeň, dysfagie s potížemi při polykání tuhého sousta, obstipace a dvojité vidění. 
Čtvrtý den onemocnění byla pacientka vyšetřena ambulantně na neurologické klinice FNM, CT hlavy negativní, další den v okresní 
nemocnici provedená MR byla rovněž negativní. Pro progredující obtíže (dysarthrie, poruchy mikce) byla přijata na neurologickou 
kliniku FNM, provedená LP s negativním nálezem; po celou dobu afebrilní. K nám byla přeložena 27.3.2015 s podezřením na botuli-
smus. Klinický obraz při přijetí byl typický - pocit sucha v ústech, diplopie, mydriáza, ptóza víček, paréza n. VI a symetrická paréza n. 
VII, hypomimie, dysfagie, dysarthrie, celková slabost, obstipace a porucha mikce. Po podání antibotulinního sérum Botulism – Anti-
toxin Behring došlo postupně k ústupu příznaků. Nebylo nutné zavedení nazogastrické sondy ani umělá plicní ventilace a pacientka 
byla po čtyřech dnech pobytu na JIP přeložena na standardní oddělení. Diagnóza byla potvrzena průkazem botulotoxinu pokusem 
na myších v laboratoři bakteriologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Zdroj onemocnění zůstává nejasný, v epidemiologické 
anamnéze pacientka uvedla postupně od 18.3. do 21.3.2015 požití sushi ve vlaku, párků v plastovém obalu a nakládané zeleniny 
zakoupených v obchodním řetězci. Na onemocnění upozorňujeme proto, že vzhledem k jeho ojedinělému výskytu se na něj nemyslí 
a diagnostika trvá někdy zbytečně dlouho - v daném případě týden od prvních příznaků

Využití IGRA testů v nepřímé diagnostice tuberkulózy
Amlerová J.
Fakultní nemocnice v Plzni, Ústav mikrobiologie, Plzeň

Česká republika patří mezi země s nízkým výskytem tuberkulózy (TB). V roce 2014 byla incidence TB v ČR 4,9 nových případů na 
100 000 obyvatel (zdroj: ÚZIS). 
Proces diagnostiky TB vyžaduje spolupráci mnoha lékařských oborů. Jednoznačným potvrzením diagnózy je pouze přímý průkaz 
bakterií komplexu Mycobacterium tuberculosis ve vzorku klinického materiálu. Ostatní metody, například metody nepřímého 
průkazu, mohou pomoci stanovit diagnózu TB tam, kde je přímý průkaz neúspěšný anebo nemožný. 
Ve sdělení je uveden přehled výsledků vyšetření 270 pacientů. U všech byly provedeny obě metody IGRA - QuantiFERON®-TB Gold 
In-Tube (Cellestis, Chadstone, Victoria, Australia) (QFT) a T-SPOT®.TB (Oxford Immunotec, Abingdon, Oxfordshire, UK). Do souboru 
byly zařazeny vzorky krve odebrané z jedné venepunkce nebo s odstupem maximálně 14 dnů (průměr 2,3 dne). Shoda výsledků 
obou metod byla prokázána u 224 pacientů (90,4 %). 25 výsledků QFT bylo neurčených, z nich pak byl T-SPOT.TB test negativní 
u 23 vzorků. 
Ze sdělení je zřejmé, že klíčový význam mají IGRA metody v diagnostice latentní tuberkulózy. Mohou umožnit včasnou intervenci 
u pacienta a zabránění rozvoje aktivní formy nemoci. 
Ze zjištěných závěrů vyplývá, že každá z těchto metod má svoje výhody i omezení. QuantiFERON®-TB Gold In-Tube je metodou méně 
náročnou na provedení a na provoz laboratoře, T-SPOT®.TB umožňuje přesnější interpretaci vzhledem ke standardnímu počtu aktiv-
ních lymfocytů v reakci. Volba používané metody závisí na provozu laboratoře a také na spektru vyšetřovaných pacientů.
Zásadní zůstává interpretace výsledku v souvislosti s ostatními nálezy a stavem pacienta. V případě hraničních hodnot výsledků a při 
diskrepanci výsledku s dalšími nálezy je vhodná konfi rmace druhou metodou nebo opakování vyšetření. 
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HIV/hepatitis koinfekce: současná situace v České republice
Aster V., Snopková S., Poláková A., Chlíbek R., Malý M., Němeček V., König J.
Infekční Klinika Nemocnice Na Bulovce, 1. LF UK, Praha, Infekční oddělení, Krajská Nemocnice Liberec, s.r.o.
  
Východiska: K nejzávažnějším komorbiditám u HIV-infikovaných osob patří v současnosti koinfekce virovými hepatitidami B a C. 
Vzhledem k rychlejší progresi onemocnění je léčba  virových hepatitid u HIV-infi kovaných pacientů preferována. Nové léčebné 
možnosti znamenají zejména pro HIV/HCV koinfi kované pacienty díky nastupující éře přímo působících antivirotik významnou šanci 
na delší přežívání a zlepšení kvality života. Současné možnosti léčby hepatitidy C jsou v České Republice omezené zejména z důvodu 
vysokých léčebných nákladů. Vzhledem k současným významným změnám v léčebných strategiích si autoři vybrali za cíl sdělení 
zjistit současnou situaci výskytu HIV/HBV a HIV/HCV koinfekcí v Č.R., distribuci jednotlivých HCV genotypů a dosavadní výsledky 
léčby VHC. 
Soubor a jeho defi nování: Pro zjištění situace HIV/HBV a HIV/HCV koinfekcí byla použita data ze dvou center v České Republice, 
z AIDS-Centra Praha a z AIDS-Centra Brno. V Pražském AIDS-Centru byly zjišťovány markery VHB u 961 pacientů, markery VHC u 935 
pacientů. V brněnském centru byly markery obou virových hepatitid zjišťovány u 162 pacientů. Distribuce jednotlivých HCV genoty-
pů a výsledky léčby byly zjišťovány u 35 pacientů, léčených pro HCV infekci  v AIDS-Centru Praha v létech 2003 až 2015. 
Použitá metodika:  Výskyt anti-HCV protilátek, HBsAg a anti-HBc IgG byl v obou centrech hodnocen retrospektivně ze zdravotnické 
dokumentace. Data byla následně kolektována a celkově hodnocena v NRL pro AIDS. Z dostupných dat byl kalkulován pravděpodob-
ný výskyt VHC u osob se známou HIV infekcí v Č.R. k datu 30.duben 2015. VHC byla léčena u 35 pacientů celkem 38x (u 3 pacientů 
došlo po úspěšné léčbě k reinfekci). Všichni měli HIV/HCV koinfekci a všichni byli léčeni kombinací pegylovaného interferonu s riba-
virinem.  
Výsledky, závěr: Z celkového počtu 1123 HIV-infi kovaných byla zjištěna HbsAg pozitivita u  24 (2,1%) a anti-HBcIgG pozitivita u 421 
(37,5%) osob. Anti-HCV pozitivita byla zjištěna u 119 (10,9%) z celkového počtu 1097 osob. Naše výsledky výskytu koinfekcí HIV/
HBV a HIV/HCV lze považovat za reprezentativní, neboť data byla zjišťována u více, než poloviny HIV-infi kovaných osob v celé Č.R. 
Autoři se proto rozhodli kalkulovat pravděpodobný výskyt HIV/HCV koinfekcí v celé Č.R. U anti-HCV pozitivních osob lze recentní HCV 
infekci očekávat přibližně v 75%. Při námi zjištěném 11% výskytu anti-HCV pozitivit předpokládáme, že z celkového počtu 2113 
žijících HIV-infi kovaných v Č.R. má virovou hepatitidu C v současnosti přibližně170-180 osob. Při léčbě virové hepatitidy C byl v rámci 
38 terapeutických cyklů zastoupen GT1 21x (55%), GT3 8x (21%) a GT4 9x (24%). SVR bylo dosaženo u GT1 u 9 z 21 (43%), u GT3 
u 4 z 8 (50%) a u GT4 u 3 z 9 (33%)  léčených pacientů. Průměrná úspěšnost léčby bez ohledu na HCV genotyp byla v rámci souboru 
42%. HCV GT4 se vyskytuje u HIV-infi kovaných osob v Č.R. častěji, než v běžné populaci a při užití kombinace pegylovaného interfe-
ronu s ribavirinem je nejhůře léčitelný. 

Význam masa a masných výrobků v epidemiologii alimentárních infekcí a intoxikací
Bardoň J., Ondrušková J., Ambrož P., Pudová V., Röderová M.
Státní veterinární ústav Olomouc, Olomouc, Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta UP, Olomouc

Úvod: Alimentární infekce jsou velkým problémem veřejného zdravotnictví na celém světě. Tento problém se nevyhýbá ani 
rozvinutým zemím Evropy, ČR nevyjímaje. Podle poslední zprávy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA - European Food 
Safety Authority) bylo v roce 2013 v EU oficiálně evidováno 5 196 alimentárních epidemií. Alimentární infekce v tomto roce postihly 
43 183 lidí, z nichž bylo pro těžký průběh 5 946 hospitalizováno a 11 zemřelo. Na uvedených epidemiích se jako kausální agens 
podílela nejvíce Salmonella spp. (22,5 %), viry (18,1 %) a bakteriální toxiny (16,1 %). Za významný zdroj alimentárních infekcí 
člověka je považováno maso a masné výrobky, které představují vhodný substrát pro přežívání a množení řady bakterií. Vedle 
původců kažení masa mohou být přítomny i bakterie a toxiny schopné vyvolávat u člověka alimentární infekce a intoxikace. 
Z epidemiologického hlediska hraje svou roli také fakt, že maso a masné výrobky jsou neodmyslitelnou součástí jídelníčku většiny lidí.
Metodika: Za období 2010 a 2014 bylo na SVÚ Olomouc doručeno k mikrobiologickému vyšetření celkem 68 321 vzorků masa a mas-
ných výrobků. Mikrobiologické analýzy byly zaměřené na Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, Staphyloco-
ccus aureus a stafylokokové enterotoxiny (SET).
Výsledky: 
Salmonella spp.: V letech 2010 až 2014 bylo na SVÚ Olomouc vyšetřeno celkem 45 006 vzorků na průkaz přítomnosti bakterií rodu 
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Salmonella. Z tohoto souboru bylo v 977 vzorků pozitivních, což představuje prevalenci 2,2 %. Naprostá většina salmonel ze 45 006 
vyšetřených vzorků byla izolována z drůbežího masa a polotovarů. Z hlediska diagnostikovaných sérovarů u drůbežího masa byl 
patrný významný podíl Salmonella Infantis (34 %). Sérovar S. Enteritidis se u této komodity vzorků podílel na pozitivních nálezech 
pouze v 7,4 %. 
Campylobacter spp.: Na přítomnost termotolerantních kampylobakterů bylo vyšetřeno 209 vzorků drůbeže a 103 vzorků chlazených 
vepřových jater. Vzorky byly odebírány ve vybraných supermarketech. V případě chlazené drůbeže bylo 68 % vzorků pozitivních, 
u mražené drůbeže to bylo 44 % a u chlazených vepřových jater 24 %. 
Listeria monocytogenes: V hodnoceném období bylo vyšetřeno celkem 26 150 vzorků se zaměřením na průkaz a počty Listeria 
monocytogenes. Nevyhovující nález byl zjištěn u 1,5 % vzorků (405 případů). Nejvyšší podíl v souboru nevyhovujících vzorků v rámci 
sledovaných komodit připadl na marinované rybí výrobky. 
Staphylococcus aureus a SET: Prevalence nevyhovujících nálezu S. aureus u sledovaných komodit byla v období let 2010 až 2014 
nízká, z celkem vyšetřených 433 vzorků to bylo pouze 0,5 %. Ve dvou případech byla navíc prokázána přítomnost SET, a to u vzorků 
pečeného kolene bez kosti.

Práce byla podpořena grantem MZd IGA č. NT/14392 a Státní veterinární správou ČR.

Stanovení individuálního ATB režimu pro konkrétního pacienta
Beneš J.
Infekční klinika 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha

Při výběru ATB režimu je možné postupovat v zásadě třemi způsoby: 
a) Plně respektovat ofi ciální Údaje o přípravku (SPC) a příbalovou informaci. Tento postup je právně nenapadnutelný, jeho skutečná 
využitelnost však naráží na dvojí omezení: Údaje vycházejí z výsledků studií a ty mohou být konstruovány tak, že neodpovídají 
situacím, s nimiž se klinik reálně setkává. Druhým problémem je fakt, že ofi ciální doporučení slouží jako návod pro vedení léčby za 
běžných podmínek, takže při neobvyklých okolnostech mohou být zavádějící.
b) Využívat doporučené postupy vydávané tuzemskými nebo zahraničními odbornými společnostmi. Doporučené postupy mnohem 
lépe odpovídají klinickým potřebám, ani ony ale nejsou určeny k řešení nestandardních situací. Při přebírání zahraničních guidelines 
je nutné si zachovat kritický pohled: V zemi, pro kterou je doporučený postup primárně určen, může být jiné spektrum původců 
nemoci, jiná citlivost na antibiotika, jiný rozsah registrovaných/dostupných léků a jiný systém poskytování zdravotní péče – proto 
např. guidelines platná pro USA mohou být v našich podmínkách irelevantní. Rovněž je dobré vědět, že doporučené postupy mohou 
obsahovat návody, které jsou z formálního hlediska off -label. 
c) Zvolit individuální léčebnou strategii podle vlastní rozvahy. Tento přístup přichází v úvahu v nestandardních situacích, a těch v re-
álné praxi není málo. Jestliže za standardní situace budeme považovat ty, u nichž můžeme s dobrým svědomím použít preformované 
léčebné postupy, pak mezi nestandardní situace budou patřit stavy, kdy
• neznáme příčinu nemoci (horečka nejasné etiologie nebo diferenciálně diagnosticky musíme uvažovat o několika různých možných 
diagnózách);
• původce nemoci má atypické vlastnosti (např. je polyrezistentní nebo mimořádně virulentní);
• pacient má neobvyklé farmakokinetické parametry (dlouhodobě – např. obezita, ale i krátkodobě – např. při selhání orgánů po 
prodělaném septickém šoku);
• pacient patří do mimořádné kategorie nemocných (gravidní ženy, novorozenci, osoby s těžkou poruchou imunity, ale také nepojiš-
tění jedinci);
• nelze použít obvyklé léky (alergie, lékové interakce, výpadek léčiv na trhu atd.);
• standardní léčba selhává.
Je zřejmé, že k individualizaci antibiotické léčby se lékař musí uchýlit poměrně často. Zároveň je jasné, že tento způsob uvažování 
není možné žádat od příslušníků všech lékařských profesí. Bylo by proto velice žádoucí, kdyby ve všech nemocnicích bylo zavedeno 
antibiotické poradenství. Nemocnice, kde působí mikrobiologické nebo infektologické oddělení, jsou v tomto ohledu bezproblé-
mové. Nadějí pro ostatní nemocnice by mohly být samostatné infekční ambulance, které by kromě běžné činnosti mohly zajišťovat 
i poradenství a konziliární služby pro lůžková oddělení.
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Bakteriémie MRSA ve Fakultní nemocnici Plzeň v roce 2015
Bergerová T.
Ústav mikrobiologie FN, Plzeň

Problematika výskytu meticilin-rezistentních kmenů Staphylococcus aureus (MRSA) je ve FN v Plzni sledována již od roku 1998. 
Laboratoř se od r. 2000 účastní sledování v rámci EARS-Net a lze tak objektivně sledovat stav rezistence invazivních izolátů.
Do roku 2008 byla frekvence invazivních kmenů MRSA ve FN v Plzni vždy výrazně pod celostátním průměrem, od roku 2009 dochází 
k vyrovnání – rezistence v letech 2010 – 2013 se pohybovala mezi 13 – 16%. 
Dosud nejsou zveřejněna data za rok 2014, kdy ve FN Plzeň bylo 12% MRSA. 
V letošním roce došlo ve FN v Plzni k nečekanému nárůstu MRSA bakteriémií – k 31.7. bylo potvrzeno 22 případů, tj. 29% ze všech 
stafylokokových bakteriémií (Staphylococcus aureus). Znepokojivý je zejména počet případů končících fatálně. Pokusili jsme se 
o analýzu možných příčin tak výrazného vzestupu během krátké doby. Nemalou roli hraje import neodhalených nosičů i již bakterié-
mických pacientů, selhání screeningu i kontaktních opatření na přeplněných odděleních.

Novinky ve studiu vaginální mikrobioty: Je čas na změnu paradigmatu?
Buchta V.
Ústav klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Studium poševní mikrobioty v posledních letech, zvláště díky moderním molekulárním metodám jako je pyrosekvenace nové gene-
race, odhalilo řadu překvapivých zjištění, pokud jde o její složení a fungování. Dominantním druhem není Lactobacillus acidophilus, 
ale hned čtyři druhy laktobacilů, z nichž jeho pozitivní roli převzal zejména L. crispatus. Rozšířily se a prohloubily poznatky o dalších 
druzích mikrobioty (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae) a také o významu biochemismu pochvy v důsledku působení mi-
krobiálních produktů jako je kyselina mléčná či peroxid vodíku. Fyziologie poševního prostředí je klíčem k normálnímu fungování 
vaginálního ekosystému. Prostředí pochvy je přitom mnohem komplexnější než se soudilo, je výsledkem vzájemného působení 
imunity, pohlavních hormonů a mikrobioty. Mikroorganismy charakterizující pochvu můžeme rozdělit do několika základních typů 
vaginálního společenství, které je částečně navázáno na etnický původ. Ve svém výsledku vaginální mikrobiota výrazně ovlivňuje 
poměry v pochvě a přímo či nepřímo souvisí s řadou negativních dopadů na zdraví ženy, od vaginálního dyskomfortu po dysbiózu 
a mikrobiální záněty, které souvisí s komplikacemi během těhotenství a po porodu. Zda a do jaké míry budou mít novinky v oblasti 
vaginálního mikrobiomu dopad na diagnózu a léčbu poševního dyskomfortu, zůstává výzvou pro mikrobiology i gynekology.
Práce byla podpořena grantem AZV 15-29225A MZ ČR.

Jaká je skutečná šíře využití univerzální panbakteriální PCR v diagnostice infekcí
Tkadlec J.1, Antušková M.1, Jahoda D.2, Šrámková L.3, Rohn V.4, Dřevínek P.1

1Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, 2I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, 3Klinika dětské hematologie a onkologie 
2. LF UK a FN Motol, 4Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol; Praha

Úvod: Použití metod molekulární genetiky v detekci bakteriálních agens se obecně pokládá za přínosné v situacích, kde nepostačuje 
kultivační vyšetření z důvodu i) klinicky významné časové prodlevy do získání výsledku, ii) přítomnosti nekultivovatelného či špatně 
identifi kovatelného agens v materiálu, iii) nízké citlivosti nebo iv) současně podávané antibiotické léčby. Vedle cíleného vyšetření, 
které vyhledává konkrétní mikroorganismus na základě jeho jedinečné nukleotidové sekvence, lze aplikovat i univerzální přístup, 
jenž pátrá po oblasti DNA společné všem bakteriím. Hledání předem nespecifi kovaného patogena cestou panbakteriální PCR je tak 
přednostně vyhrazeno pro primárně sterilní materiál. Cílem této studie bylo stanovit přidanou hodnotu PCR v detekci bakterií z krve, 
srdečních chlopní, ortopedického materiálu a z likvoru.
Metody: Standardním kultivačním vyšetřením a metodou PCR, zaměřenou na detekci a případnou sekvenaci genu 16S rDNA z DNA 
živých bakteriálních buněk (UMD SelectNA, Molzym), jsme vyšetřili 101 vzorků z ortopedie (57 punktátů, 44 vzorků tkáně z kloubu), 
117 vzorků krve (od 69 pacientů dětské hematologie a onkologie; pro účely PCR odebrané v objemu 2 až 10 ml), 21 srdečních chlopní 
a 22 vzorků likvoru. 
Výsledky: Pozitivita PCR byla zaznamenána u 49 ortopedických vzorků, zatímco kultivačně pozitivních bylo jen 25 vzorků. Ve 21 



KONGRES klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie – KMINE 2015

PROGRAMOVÝ SBORNÍK- 28 -

z 49 případů se výsledek PCR shodoval s kultivačním nálezem, ovšem u dalších 23 vzorků (43 % všech pozitivit) se agens podařilo 
zachytit pouze metodou PCR, přitom takový výsledek byl zhodnocen jako klinicky významný (zbývajících 5 ze 49 pozitivních nálezů 
PCR nebylo pokládáno za klinicky významné). Naopak u 4 vzorků byl pozitivní nález zjištěn pouze kultivačně (7,5 % pozitivit). V krvi 
byla přítomnost bakteriálního agens zachycena pomocí PCR ve 25 vzorcích, z toho 12 případů identifikovaných výlučně metodou 
PCR bylo vnímáno v možné souvislosti s infekcí krevního řečiště (36 % všech pozitivit). Pozitivita u 7 z 25 vzorků byla potvrzena 
zároveň hemokultivací. Výsledek PCR se u 4 vzorků neshodoval s kultivačním nálezem agens a u 8 pozitivních hemokultur zůstal PCR 
výsledek negativní (24 % všech pozitivit). Původce infekční endokarditidy byl odhalen jen metodou PCR u 15 z 21 chlopní (83 % všech 
pozitivit); u 3 kultivačně negativních případů suspektní bakteriální meningitis byl určen patogen pouze přes PCR.    
Závěr: Metoda panbakteriální PCR zvyšuje záchytnost infekčních agens, její smysluplná indikace stejně jako interpretace nálezu se 
však odvíjí přísně od typu vyšetřovaného materiálu. Zatímco se osvědčuje coby vhodná součást rutinního mikrobiologického vyšetření 
srdečních chlopní či suspektně infekčního ortopedického materiálu, v diagnostice infekcí krevního řečiště zůstává zatížena vysokým 
výskytem falešně negativních nálezů.  
Podpořeno grantem AZV 15-28157A.

Hnisavé infekce páteře a přilehlých tkání: výsledky pětileté studie
Džupová O., Cihlářová R.
Klinika infekčních nemocí, 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

Úvod: Hnisavé infekce obratlů, meziobratlových disků a kloubů představují závažný medicínský problém. Diagnostika je nesnadná, 
vyžadují dlouhodobou a nákladnou léčbu a výsledky jsou v mnoha případech neuspokojivé.
Cíl studie: Cílem studie bylo popsat epidemiologické a klinické charakteristiky hnisavých infekcí páteře u pacientů hospitalizovaných 
na Klinice infekčních nemocí Nemocnice Na Bulovce v letech 2010-2014 a zhodnotit léčebné výsledky v závislosti na typu léčby.
Materiál a metoda: Do retrospektivní studie byli zařazeni pacienti s diagnózou akutní spondylodiscitida a spondylartritida. Sledova-
nými parametry byly věk, pohlaví, chronická komorbidita, obezita, interval příznaky-léčba, diagnostické metody, lokalizace postiže-
ní páteře, etiologické agens, komplikace, způsob a délka léčby a léčebné výsledky.
Výsledky: Ve sledovaném období bylo hospitalizováno 54 pacientů, 35 mužů (65 %) a 19 žen (35 %), ve věkovém rozmezí 33-90 let, 
s mediánem 65,5 roku. Čtyřicet devět pacientů (91 %) mělo spondylodiscitidu, 10 pacientů (18 %) spondylartritidu a 5 pacientů 
(9 %) obě diagnózy. U 40 pacientů (74 %) byla přítomna významná chronická komorbidita, 20 pacientů (37 %) bylo obézních. 
Průměrná doba mezi prvními příznaky a zahájením léčby byla 16 dní. Diagnóza byla stanovena pomocí magnetické rezonance u 45 
(83 %) a CT u 7 pacientů (13 %). Lumbosakrální páteř byla postižena u 38 (70 %), hrudní u 14 (26 %) a krční páteř u 8 pacientů 
(15 %), vícečetnou lokalizaci mělo 6 pacientů (11 %). Epidurální absces se vyskytl u 28 (5 %), absces nebo edém paravertebrálních 
tkání u 41 pacientů (76 %). Osm pacientů (15 %) mělo současně endokarditidu. Etiologie byla určena u 45 pacientů (83 %), nej-
častějším původcem byl Staphylococcus aureus u 29 pacientů (54 %). Třicet dva pacientů (59 %) bylo léčeno konzervativně, 22 (41 
%) bylo operováno. Ve skupině konzervativně léčených vs. operovaných pacientů byla průměrná délka antibiotické léčby 68 vs. 74 
dní (p=0,407), průměrná délka hospitalizace 45 vs. 53 dní (p=0,225). Třicet pět pacientů (65 %) se uzdravilo bez následků nebo 
s lehkými následky (65 %), 8 pacientů (15 %) s těžkými následky a 11 pacientů (20 %) zemřelo. Ve skupině konzervativně léčených 
se uzdravilo 23 pacientů (68 %), ve skupině operovaných 12 pacientů (55 %) (p=0,250).
Závěr: Hnisavé infekce páteře postihly především starší osoby s chronickými komorbiditami a obezitou. Nejcitlivější diagnostickou 
metodou byla magnetická rezonance. Infekce byla lokalizována převážně v lumbosakrální páteři a dominantním etiologickým agens 
byl Staphylococcus aureus. Letalita a frekvence následků byly vysoké. Délka hospitalizace i antibiotické léčby byla kratší u pacientů 
léčených konzervativně, rovněž léčebné výsledky byly v této skupině lepší, avšak žádný z ukazatelů nedosáhl statistické významnos-
ti. Počet léčených pacientů měl v jednotlivých letech studie vzestupný trend.
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Pohled na parazitární onemocnění v ČR v posledním desetiletí
Fajfrlík K.
Ústav mikrobiologie LF a FN v Plzni

Trend výskytu parazitóz v České republice je v posledních desetiletích trvale sestupný. Platí to u všech sledovaných autochtonních 
onemocnění, snad s výjimkou svrabu. Tento výsledek je záležitostí multifaktoriální od zlepšujících se hygienických podmínek, zlep-
šující se informovanosti obyvatelstva, zvyšující se životní úrovně většiny naší populace atd.  Odlišné podmínky a tudíž vývoj mohou 
nastat u některých nepřizpůsobivých občanů, sociálně slabších nebo sociálně vyčleněných. Žádná data to ale nepotvrzují. V krátké 
budoucnosti může tento trend ovlivnit i problematika běženců v Evropě. Výsledky současného stavu přináší i negativní dopady, ale 
logicky pochopitelné (zasílání stále menšího počtu vzorků na vyšetření, nedostatek antiparazitik na našem trhu atd.). I přes tyto 
nedostatky se tedy dá shrnout, že všichni zainteresovaní zdravotničtí pracovníci (infekcionisti, parazitologové, epidemiologové) 
dělali svoji práci velmi dobře a sklízí úspěchy v podobě stále zdravější populace ve vztahu k parazitárním infekcím. 
Importované parazitózy jsou spíše výjimkou. Je to pravděpodobně opět výsledek zvýšené osvěty a informovanosti cestovatelů 
a rozdíl od 90. let minulého století, kdy se zdálo, že po umožnění cestování se chováme sami k sobě velmi nezodpovědně. Cestovalo 
se velmi často bez jakéhokoliv očkování, bez jakékoliv profylaxe. Je třeba si ale uvědomit, že popisujeme situaci ve střední Evropě. 
Celosvětově není stále situace s výskytem parazitóz uspokojivá.
Toto uspokojení kazí v současnosti skupina lidí šířící podivné diagnostické metody a přesvědčující určitou část populace (tu, která 
jejich služby vyhledá), že naopak každý člověk má ve svém těle minimálně jednoho parazita (spíše však několik), že parazité mohou 
za všechny naše potíže i ty nejzávažnější. Této skupině lidí sdružených pod různé instituce (Detoxikační centra, Centra zdravého 
životního stylu atd.) a nebo pracujících jako jedinci tzv. poradci, není cizí „diagnostikovat“ v těle člověka i parazity, kteří se u nás 
nikdy nevyskytovaly a vzhledem k životnímu cyklu ani vyskytovat nemohou. Jistě už se každý z nás setkal s pacienty s výsledky 
z tzv. biorezonanční diagnostiky, s výsledky vyšetření tzv. živé kapky krve nebo suché kapky krve. Jde jen o holý byznys bez jakékoliv 
návaznosti na racionální podklad. Bohužel na tuto diagnostiku navazuje doporučení „antiparazitární megaterapie“, která již může 
opravdu poškozovat lidské zdraví. (Na rozdíl od přítomnosti neexistujících parazitů.)    
Na jedné straně tedy uspokojení odborníků ze stále se snižujícího počtu výskytu parazitóz, na druhé straně poplašné zprávy „pseu-
doparazitologů“. Stále častěji se ale objevují názory, že parazité, jako součást mikrobiomu člověka, se výrazným způsobem podílejí 
na modulaci našeho imunitního systému. Jeho optimální funkci zaručuje přítomnost parazita v těle. Při jeho nepřítomnosti může 
být jeho určitá složka hyperaktivní a může způsobit alergické reakce. Tento stav se údajně vyvinul díky dlouhodobé koevoluci člověka 
s parazity. Objevují se tak první studie testující pozitivní vliv vybraných parazitů na některé alergické stavy člověka.    

První zkušenosti s dolutegravirem v České republice    
Fleischhans L., Jilich D. 

Dolutegravir je nový integrázový inhibitor, který může být součástí kombinované léčby HIV infekce. V České republice je pro klinické 
užívání dostupný od května 2015. V přednášce popisujeme první klinické zkušenosti s tímto léčebným přípravkem na souboru 19 
osob. Stručně charakterizujeme tento pacientský soubor, důvody pro výběr dolutegraviru, laboratorní odpověď i nežádoucí účinky 
vzniklé v souvislosti s touto léčbou. 

Koronaviry – vyvolavatelé vysoce nebezpečných humánních infekcí
Havlíčková M., Jiřincová H.
Státní zdravotní ústav, Praha

Významným rezervoárem a případně zdrojem různých virů včetně koronavirů jsou netopýři. Ti představují téměř jednu pětinu všech 
známých savců a jsou jedinými, kteří mohou létat. Mají i další výjimečné vlastnosti – např. schopnost echolokace a hibernace. Přeno-
sy infekcí jsou evidovány především v posledních zhruba 20 letech, a to opakovaně. Není pravděpodobné, že by se netopýři „náhle“ 
stali zdrojem dalších virů, spíše se začaly kumulovat situace, které umožňují překonání druhové bariéry. Tyto kritické momenty 
neumíme zatím identifi kovat a tedy jim ani neumíme předcházet. Zoonotický původ koronavirů je obecně znám, do objevu prvních 
lidských koronavirů v šedesátých letech 20. století představovaly tyto viry především veterinární problém. SARS koronavirus, jehož 
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první výskyt byl zjištěn v Guandongu v Číně v listopadu 2002, způsobil 8096 případů lidských infekcí a 774 úmrtí. Prapůvodní zdroj 
infekce byl nejspíše v netopýrech, mezihostitel a faktickým zdroj infekce pro člověka pak byla cibetka palmová. Novým zoonotickým 
koronavirem, který představuje stále reálnou hrozbu a jehož výskyt je průběžně zaznamenáván, je tzv. MERS-CoV, který byl poprvé 
diagnostikován v červnu 2012. Od té doby byl virus evidován ve více jak 20 zemích, avšak mimo Arabský poloostrov se jednalo vždy 
o importovanou infekci. I zde se zdá pravděpodobné, že původcem jsou opět netopýři, mezihostitelem pak velbloudi. Vzorek trusu 
netopýra slujového (Taphozous perforatus) obsahoval krátkou sekvenci nukleotidů, která se 100% shodovala s genetickým mate-
riálem viru MERS-CoV. Netopýr se vyskytoval jen pár kilometrů od místa, ze kterého pocházel vůbec první známý případ syndromu 
MERS. Naznačuje to, že právě netopýři slujoví mohou být zdrojem viru. Stále je zde ale řada nezodpovězených otázek, např. jakou 
cestou se velbloudi mohou nakazit a tedy proč by se stávali zdrojem infekce pro člověka právě nyní, když koexistence velbloudů 
s lidmi má v arabském světě mnohasetletou tradici. Vyšší incidence infekcí vždy na jaře může souviset s aktivitou netopýrů po období 
hibernace, kdy se probouzí hladoví a živí se různými plodinami, které mohou ovšem kontaminovat infi kovaným trusem. Vůbec 
největší ohnisko infekce MERS koronavirem mimo Arabský poloostrov bylo evidováno Jižní Koreji. Tzv „index case“ byl 68-letý muž, 
který před svým návratem do Koreje cestoval po Bahrainu a Kataru V Jižní Koreji bylo následně evidováno 186 případů onemocnění 
(u jednoho pacienta šlo o infekci importovanou do Číny) a 36 úmrtí. Celkově se virem MERS ke dni 24.8.2015 nakazilo 1432 osob, při-
čemž 507 z nich nemoci podlehlo. V rámci ČR bylo od května 2013 do srpna 2015 provedeno vyšetření u 23 osob s pozitivní cestovní 
anamnézou a vesměs mírnými respiračními příznaky. Ani u jednoho pacienta nebyla infekce potvrzena. 

Mykobakteriální krční lymfadenitidy u dětí
Hlaváčová A.1, Holčíková A.1, Svobodová J.2, Helešic J.1, Krbková L.1 
1Klinika dětských infekčních nemocí, FN Brno a LF MU, 2IFCOR-99, s. r. o., Brno

Nejčastějším původcem mykobakteriálních lymfadenitid je v našich zeměpisných podmínkách Mycobacterium avium. Tato bakterie 
patří do skupiny netuberkulózních mykobakterií (NTM). NTM jsou acidorezistentní tyčinkovité bakterie. Vyznačují se obtížnou 
kultivovatelností a značnou rezistencí k běžně užívaným antibiotikům. Vyskytují se ubikvitárně, zejména v půdě, vodě a u zvířat, 
nejsou mezilidsky přenosné. Některé z těchto bakterií jsou primárně zvířecími patogeny (pro člověka oportunně patogenní), jiné jsou 
saprofyté. Mycobacterium avium patří do skupiny oportunně patogenních pomalu rostoucích mykobakterií. 

V roce 2015 jsme zachytili větší množství pacientů s podezřením na mykobakteriální krční lymfadenitidu. Mikroskopicky a kultivačně 
bylo toto onemocnění potvrzeno u dvou dětí. Další čtyři děti byly diagnostikovány na základě klinického obrazu, histologického 
nálezu granulomatózně nekrotizujícího zánětu a rezistence k antibiotické terapii, přestože kultivace mykobakterií byla negativní. 
Onemocnělo pět dvouletých dětí a jeden tříletý chlapec. Postižení krčních lymfatických uzlin bylo jednostranné. Typickým nálezem 
bylo týdny až měsíce trvající zduření s minimální bolestivostí, ve většině případů fl uktuace, často s lividním zbarvením kůže. V 
laboratorním vyšetření nebyla významná elevace markerů zánětu. Vzhledem ke kolikvaci na ultrazvukovém vyšetření byla nasazena 
empirická antibiotická terapie. Pro nelepšící se lokální nález byly uzliny incidovány, čtyři děti podstoupily extirpaci. U žádného 
pacienta nebyly incize kurativní - rány se nehojily, u všech dětí došlo k vytvoření píštěle a krusty na povrchu s intermitentní hnisavou 
sekrecí a byla indikovaná exstirpace útvaru. Po potvrzení diagnózy byla u čtyř dětí nasazena kauzální terapie - dvojkombinace anti-
biotik (klaritromycin, rifampicin). V případě pacientky s nejdelší anamnézou potíží postačila exstirpace útvaru. V antibiotické terapii 
šesté pacientky se vyčkává vzhledem k uspokojujícímu lokálnímu nálezu - rozhodující bude vývoj klinického obrazu a kultivace. 
Diagnostika byla zdlouhavá vzhledem k pomalu se vyvíjejícímu klinickému stavu a obtížnosti kultivačního vyšetření. Polovina dětí se 
zcela uzdravila, druhá část pokračuje v terapii a dochází do specializované ambulance. 

Onemocnění se nejčastěji vyskytuje u dětí předškolního věku. Jednotka podléhá hlášení do Registru tuberkulózy. Modernizací 
diagnostických metod a zrušením plošné kalmetizace incidence mykobakteriálních infekcí vzrůstá a zaujímá tak nově významné 
postavení v diferenciální diagnostice uzlinového syndromu. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že pro kultivační průkaz je dostačující 
punkce uzliny, incize vede ke komplikacím, kurativní je extirpace nebo dlouhodobá léčba kombinací antibiotik. O tom je třeba 
informovat především kolegy chirurgických oborů.
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Bezinterferonová léčba VHC – zkušenosti s AbbVie 3D režimem

Hobstová J. 

Infekční stanice Interní kliniky 2. LF UK, FN Motol

Prezentovány tři kazuistiky pacientů, kteří byli již dříve neúspěšně léčeni pro chronickou hepatitidu C a SVR dosáhli až teprve na 
léčbě 3D. Abbvie 3 D je kombinace NS35/4A proteázového inhibitoru paritapreviru a NS5A inhibitoru ombitasviru s NS5B polyme-
rázovým inhibitorem dasabuvirem. Léčba u všech prezentovaných pacientů trvala 12 týdnů a nebyly zaznamenány žádné vážné 
nežádoucí účinky.
Žena 62 let, profesionální infekce, GT 1b, F 0-1, vysokovirémická. Léčena s nulovou odpovědí v roce 1999 Roferonem a ribavirinem, 
v roce 2007 pegylovaným interferonem a RBV s parciální odpovědí. V průběhu obou léčeb měla řadu nežádoucích účinků, průjem, 
nauzeu, váhový úbytek 13kg, resp. 7kg, významnou anémii, která si vyžádala snížení dávky RBV. V roce 2013 v rámci studie Saphire II 
léčena 12 týdnů 3D kombinací, od 4. týdne virologicky bez aktivity a dosažena SVR. Ve studii Saphire II byla Abbvie 3D kombinována 
s RBV a i nyní bylo třeba v 8. týdnu léčby snížit přechodně dávku RBV pro anémii. Jiné NÚ nebyly pozorovány.
Žena 42 let  GT 1a, F 0-1. Virémie 213 000 IU/ml. V roce 2009 léčena P/R, ve 4. týdnu zvýšení virémie na dvojnásobek, totéž ve 12 
týdnu, proto léčba ukončena a konstatována null response. V roce 2013 podána Abbvie 3D + RBV v rámci studie Saphire II, pacientka 
je od 1. týdne léčby již trvale virologicky bez aktivity, dosaženo SVR. Nežádoucí účinky nebyly pozorovány.
Muž 52 let, GT 1b, vysokovirémický, F 0-1, s výraznou biochemickou aktivitou. Kontraindikace podání interferonu: psoriáza na 
biologické léčbě. Dvakrát léčen mimo naše pracoviště P/R, léčba vždy přerušena pro výrazné zhoršení psoriázy, která si vyžádala 
v roce 2014 zahájení biologické léčby (Humira). V rámci specifi ckého léčebného programu léčen v roce 2015 Abbvie 3D  kombinací 
(bez  RBV) a dosaženo SVR. Protože nejsou žádné studie na současně podávanou biologickou léčbu a léčbu 3D, byla na 12 týdnů 
biologická léčba přerušena a došlo  opět k výraznému zhoršení kožního nálezu. Kožní nález po znovuzahájení biologické léčby se jen 
pomalu zlepšuje. Doporučujeme proto léčit nemocné, kteří jsou adepti na biologickou léčbu  bezinterferonovým režimem ještě před 
plánovaným zahájením biologické léčby.
Na závěr konstatujeme, že Abbvie 3D je léčba vysoce účinná a poslední studie prokazují, že u pacientů bez cirhózy je stejně účinná 
i bez podání RBV.

Epidemický výskyt gentamycin rezistentního stafylokoka
Hobzová L.
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Staphylococcus aureus (SA) patří k významným původcům infekcí spojených se zdravotní péčí. Vlastnosti nemocničních bakteriálních 
kmenů SA se liší od vlastností téhož druhu zachycených mimo zdravotnické zařízení. Běžné bakteriální kmeny SA následkem dlou-
hodobé cirkulace mezi pacienty, ošetřujícím personálem a selekčním tlakem antibiotické léčby se stávají kmeny rezistentními. Tyto 
kmeny ohrožují oslabené jedince, ke kterým patří novorozenci, zejména předčasně narození. 
Sledování výskytu rezistentních bakteriálních kmenů patří k jedné z priorit nemocničního epidemiologa. Včasná diagnostika, přesná 
identifi kace původce, znalost rezistence k antimikrobiálním látkám mají význam terapeutický, epidemiologický a přispívají k racio-
nální antibiotické politice ve zdravotnickém zařízení.
V roce 2014 jsme šetřili epidemický výskyt SA gentamycin rezistentního na jednotce intenzivní resuscitační péče pro novorozence. 
Výsledkem šetření bylo získání přehledu o výskytu SA gentamycin rezistentního u hospitalizovaných novorozenců, personálu a v ne-
mocničním prostředí, byl zpřísněn hygienicko-protiepidemický režim pracoviště a přehodnocena antimikrobiální terapie. 

Vírusové gastroenteritídy – stále aktuálny problém
Holečková K.1, Dobiašová Z.2 
1KIGM LF SZU, Bratislava, 2KIGM LF UK

Hnačkové ochorenia sú globálnym problémom sveta. Klesá výskyt týfu, paratýfu, šigelóz, pribúdajú infekcie vyvolané kampylobak-
terom jejuni, salmonelami , ale u detí najčastejšie hnačky spôsobené vírusmi.
Na klinike infektológie a geografi ckej medicíny v Bratislave hospitalizujeme deti do 15. roku života. Najčastejšou diagnózou sú hnačkové 
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ochorenia. Autori vo svojej prezentácii porovnávajú súbory pacientov s gastroenteritídami od roku 1999 až po koniec roka 2014, ich etiologické 
spektrum aj sezonalitu. Najčastejším etiologickým agensom sú rotavírusy a v posledných rokoch pribúdajú aj hnačky spôsobené norovírusmi. 
Autori prezentujú aj kazuistiky závažne prebiehajúcej rotavírusovej hnačky.

Detekce respiračních virů u dětských a dospělých pacientů vyšetřovaných ve Fakultní nemocnici v Motole mezi roky 
2012 – 2015
Hubáček P.1,2, Krausová B.1, Richterová L.1, Šumová J.1, Chramostová P.1, Janečková D.2, Briksi A.1, Kouba M.3, Kolář M.3, Vydra J.3, 
Cetkovský P.3, Šrámková L.2, Sedláček P.2, Zajac M.1

1Ústav lékařské mikrobiologie, FN v Motole, Praha, 2Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN v Motole, Praha, 3Ústav 
hematologie a krevní transfúze, Praha

Úvod: Respirační viry jsou běžnou příčinou lidských onemocnění různé závažnosti v průběhu celého roku. Respirační infekce způ-
sobuje velké množství RNA a DNA respiračních virů a tak i virostatická léčba, je-li k dispozici, by měla být cílená. Přestože je většina 
infekcí pouze mírná, mohou tyto infekce zejména u imunosuprimovaných pacientů progregovat až do život ohrožujících stavů. 
Metody: Od podzimu 2012 do května 2015 jsme obdrželi 2279 vzorků respiračního traktu (1622 nasofaryngeálních stěrů, 335 vzorků 
BAL, 200 aspirátů dýchacích cest apod.) od 1421symptomatických pacientů FN Motol a Ústavu hematologie a krevní transfúze. 
Nejčastěji byli vyšetřováni pacienti Pediatrické kliniky FN Motol a následně pacienti po různých typech transplantací a léčení pro ma-
ligní onemocnění pomocí chemoterapie. Vzorky byly extrahovány a detekovány pomocí kitů fi rmy Seegene (Seeprep 12 a Anyplex 
II RV16 kit) detekující 16 respiračních virů ve dvou PCR reakcích (v reakci A-Infl uenza virus A a B (IFA a IFB), Parainfl uenza virus 1-4 
(PIV), adenovirus (AdV), lidský rinovirus (HRV); v reakci B - respirační syncytiální virus (RSV) A a B, lidský metapneumovirus (hMPV), 
coronaviry 229E, OC43, NL63, lidský bocavirus (HBoV) a lidský enterovirus (HEV). U 1247 vyšetřovaných vzorků byla provedena také 
antigenní detekce pomocí VIDIA Rapid test pro RSV/Adenovirus a Infl uenza A/B.
Výsledky: Validní výsledky byly získány u 2059 vzorků (pro viry A) a 2014 (pro viry B) a virové infekce byly detekovány v 1234 vzorcích 
(54,1% testovaných) od 909 pacientů. Ve většině vzorků byl detekován HRV (385 vzorků; 18,7% z validně vyšetřených), RSV-A (211 
vzorků; 10,5%), RSV-B (165 vzorků; 8,2%), IFA (167 vzorků; 8,1%), AdV (155 vzorků; 7,5%), HBoV (147 vzorků; 7,3%), coronaviry 
229E, OC43 a NL63 (107 vzorků; 5,3%), PIV1-4 (89 vzorků; 4,3%), hMPV (59 vzorků; 2,9%),, IFB (48 vzorků; 2,3%) a HEV (34 vzorků; 
1,7%). Víc jak jeden virus byl detekován u 278 vzorků od 243 pacientů. Antigen byl detekován pouze u 108 vzorků (9,4% testova-
ných) u RSV, 14 vzorků (1,2%) u AdV, 35 vzorků (2,9%) IFA, 5 vzorků (0,4%) IFB. Ve srovnání s PCR pozitivitou se jedná o záchyt 40% 
u RSV, 14% u AdV, 34% u IFA a 16% u IFB. 
U 23 vysoce rizikových hematologických pacientů s respirační symptomatologií byla zahájena léčba oseltamivirem pro chřipku, p.o. 
ribavirinem v dávce 10-30 mg/kg ve třech dávkách a palivizumabem. U jednoho dítěte s těžkou kombinovanou imunodefi ciencí 
a infl uenzovou pneumonií selhala léčba oseltamivirem a následně byla prokázána rezistence k terapii. U zbylých léčených pacientů 
bylo následně pozorováno zlepšení klinického stavu. 
Závěr: Přestože je molekulárně-biologická detekce dražší ve srovnání s detekcí antigenu, široké spektrum detekovaných virů dává 
více možností pro léčbu těžce nemocných pacientů včetně imunosuprimovaných. 
Podpořeno projektem rozvoje výzkumné organizace 00064203 a v letech 2012-2013 také částečně grantem fi rmy Seegene.

Impetigo – jednoznačná diagnóza ?
Hudáčková D., Urbančíková I., Ostró R.
Detské infekčné oddelenie, Detská fakultná nemocnica Košice, Slovenská republika

Úvod: Impetigo je pomerne časté infekčné ochorenie kože v detskom veku. Väčšinou ide o sekundárnu infekciu rôznych primárnych 
ložísk (napr. scabies, ekzematózne dermatitídy, varicelové eflorescencie, po poštípaní hmyzom). Najčastejšími pôvodcami ochorenia 
sú Streptococcus pyogenes a Staphylococcus aureus. Rozsiahle plošné buly sa tvoria hlavne u infekcií vyvolaných patogénmi, ktoré 
produkujú epidermolytické toxíny. Typická je rýchla úprava kožného nálezu pri správnej antibiotickej liečbe.
Vlastný text: Autori prezentujú kazuistiku 13-ročného chlapca so 4 - mesačnou anamnézou recidivujúceho kožného nálezu v zmysle 
generalizovaného výsevu erózií so sýtočervenou spodinou, s tvorbou putrídne zapáchajúcich búl s mokvaním a s lokalizáciou na 
sliznici ústnej dutiny a v oblasti genitálu. V laboratórnych parametroch bola prítomná iba mierne zvýšená zápalová aktivita (CRP do 
38 mg/l) a mierna eozinofília. Ordinované boli antibiotiká a antimykotiká, antihistaminiká a lokálna liečba. Antibiotická liečba bola 
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pre nezlepšovanie kožného nálezu opakovane menená podľa kultivačných nálezov. Imunologické vyšetrenie nepotvrdilo suponovaný 
imunodefi cit, vyšetrenia autoprotilátok boli negatívne. Histologické a priame imunofl uorescenčné vyšetrenie z biopsie kože nako-
niec potvrdilo diagnózu pemphigus vulgaris. Ordinovaná bola pulzná liečba methylprednisolonom a následne prechod na dlhodobú 
perorálnu liečbu prednisonom a azathioprimom, po ktorej sa kožný nález začal postupne zlepšovať. 
Záver: Pemphigus vulgaris je potenciálne život ohrozujúce autoimúnne ochorenie kože a slizníc s histologickým nálezom intraepider-
málnych pľuzgierov a imunopatologickým nálezom viazaných a cirkulujúcich protilátok IgG proti bunkovému povrchu keratinocytov. 
Vzhľadom na vzácny výskyt tohto ochorenia v detskom veku sa na neho v diferenciálnej diagnostike myslí zriedka a tak môže dôjsť 
k oneskoreniu diagnostiky a správnej liečby.

Entecavir – neustálý vývoj léčebného použití
Husa P.
Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno

Nákaza virem hepatitidy B (HBV) je jednou z nejvýznamnějších infekcí, která celosvětově postihuje okolo 400 milionů jedinců 
a jejímiž největšími riziky je progrese onemocnění do stadia pokročilé fi brózy či cirhózy s rizikem její dekompenzace a rozvojem 
hepatocelulárního karcinomu.
Vzhledem k tomu, že HBV infekce je kvůli integraci cccDNA HBV do hostitelova genomu v podstatě nevyléčitelným onemocněním, 
hlavním terapeutickým cílem je suprese viremie, pokud možno pod detekovatelnou hranici. Udržení negativní viremie také zvyšuje 
šanci na HBeAg sérokonverzi a eliminaci HBsAg.
V současné době jsou preferovanými léky při léčbě chronické HBV infekce pegylovaný interferon alfa (ve speciálních indikacích, 
s časově omezenou léčbou) a antivirotika (pro dlouhodobou léčbu)- entecavir či tenofovir. Entecavir je perorálně podávaný nukleo-
sidový analog guanosinu, který interferuje s činností HBV DNA-polymerázy a účinně blokuje všechny 3 kroky HBV DNA-polymerázy 
vedoucí k replikaci viru. Léčba entecavirem je účinná, efektivní, velmi bezpečná a vede k signifi kantnímu poklesu viremie (resp. její 
negativizaci) u většiny léčených pacientů během prvního roku léčby, přičemž tato negativní virémie trvá minimálně následujících 
5 let léčby. Ve studiích byla rovněž prokázána regrese nekroinfl amatorní aktivity a zlepšení histologického nálezu (regrese stupně 
fi brózy); zlepšení histologického nálezu po 48 týdnech léčby bylo zaznamenáno v 72 % případů.
Jako velice nadějná se jeví možnost kombinované terapie entecaviru s pegylovaným interferonem alfa. Soudí se, že tato terapie by 
mohla alespoň částečně obnovit adaptivní imunitní odpověď.

Hepatitida C je vyléčitelná u naprosté většiny nemocných
Husa P.
Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno

Na rozdíl od infekce virem hepatitidy B (HBV) a virem lidského imunodefi citu (HIV) je infekce virem hepatitidy C (HCV) trvale 
vyléčitelná, a to i v chronickém stadiu. Chronická hepatitida C je jediné dosud známé chronické onemocnění, které jsme schopni 
vyléčit. V současnosti jsou komerčně dostupná přímo působící antivirotika (Direct-Acting Antivirals – DAA), zaměřená proti různým 
fázím replikačního cyklu HCV. Jedná se o proteázové inhibitory, blokátory NS5A komplexu a polymerázové inhibitory (nukleotido-
vé a nenukleotidové). Jejich kombinace umožňuje vyřazení pegylovaného interferonu, a často i ribavirinu, z léčebných schémat 
chronické infekce HCV. Bezinterferonové, a velmi pravděpodobně i bezribavirinové režimy, představují jednoznačnou prioritu léčby 
podle amerických, evropských a českých doporučených postupů. Jejich největší výhodou je vysoká účinnost – dosažení setrvalé 
virologické odpovědi (SVR) v minimálně 90 % případů je považováno za naprostou nutnost, často je to více než 95 % a u některých 
skupin pacientů se úspěšnost léčby blíží 100 %. Další výhodou je kratší doba podávání, většinou 12 týdnů, v některých případech 
jen 8 týdnů, u komplikovaných pacientů maximálně 24 týdnů, absence závažných nežádoucích účinků a kontraindikací léčby. Jejich 
jedinou nevýhodou je zatím relativně vysoká cena, která zásadním způsobem snižuje jejich dostupnost v řadě zemí světa, včetně 
České republiky. Je však třeba vzít do úvahy, že vyléčením pacienta s chronickou infekcí HCV před přechodem onemocnění do stadia 
jaterní cirhózy a hepatocelulárního karcinomu (HCC) se ušetří obrovské částky peněz potřebné pro léčbu dekompenzovaného cirho-
tika nebo pacienta s HCC, včetně nákladů za transplantaci jater a následnou celoživotní péči po transplantaci. Neméně důležitá je 
i nesrovnatelně vyšší kvalita života vyléčeného pacienta.
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Výsledky léčby prvních 80 pacientů s klostridiovou kolitidou Fidaxomicinem
Husa P.1, Freibergerová M.1, Polák P.2,3, Svačinka R.1

1Klinika infekčních chorob LF MU a FN Brno, 2 Klinika interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství LF MU a FN Brno, 
3Oddělení klinické hematologie FN Brno

Fidaxomicin je moderní makrocyklické perorální antibiotikum s vysokou baktericidní účinností proti Clostridium diffi  cile a současně 
úzkým antimikrobiálním spektrem umožňující minimální ovlivnění fyziologické střevní fl óry. Podle aktuálních doporučení European 
Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP má fi daxomicin význam-
né postavení v léčbě závažných forem klostridiové kolitidy (CDI), v léčbě pacientů s první rekurencí nebo vysokým rizikem rekurence 
onemocnění. Od počátku roku 2013, kdy jsme zahájili léčbu tímto preparátem, bylo na Klinice infekčních chorob Fakultní nemocnice 
Brno hospitalizováno celkem 760 s diagnózou CDI. Fidaxomicin byl použit k terapii 80 pacientů a celkem 82 atak onemocnění (2 
pacienti byli léčeni fi daxomicinem 2 x). Věkové rozpětí pacientů bylo od 27 do 91 let, nejčastěji léčenou věkovou kategorií byla 
skupina od 80-89 let (40 %). Zastoupení mužů a žen bylo obdobné (38:42). Nejčastěji byli léčeni pacienti s první rekurencí 41 (50 %) 
a druhou rekurencí 23 (28 %) onemocnění. U 9 (11 %) pacientů byl fi daxomicin podáván již k terapii prvního vzplanutí onemocnění 
- převážně se jednalo o pacienty s pokračující onkologickou léčbou nebo pacienty s nutností dlouhodobé antibiotické léčby jiného 
infekčního onemocnění. Devět pacientů (10 %) mělo fi daxomicin nasazen k léčbě 3.-5. rekurence onemocnění.
U všech pacientů došlo při léčbě fi daxomicinem k vyléčení s úplnou regresí klinických projevů CDI, 62 pacientů (78 %) bylo ve sle-
dovaném období vyléčeno trvale. U 4 pacientů (5 %) došlo v rozmezí od 3 do 11 měsíců k pozdní rekurenci CDI. 14 pacientů (17 %) 
mělo po ukončení léčby fi daxomicinem v rozmezí od 2 do 32 dnů časnou rekurenci onemocnění, ve 3 případech u nich bylo v mezi-
dobí mezi rekurencemi opět podáváno širokospektré antibiotikum. 
Naše dosavadní klinické zkušenosti potvrdily léčebný efekt fi daxomicinu jako vysoce účinného a bezpečného antibiotika, které 
významně snižuje riziko rekurence CDI.

Nevyřešené otázky v očkování dospělých
Chlíbek R., Smetana J.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

Očkování v dospělosti má svoji nezastupitelnou úlohu v celoživotní prevenci infekčních onemocnění. Česká republika jako jedna 
z prvních ve střední a východní Evropě, již v roce 2009, vytvořila a přijala svůj očkovací kalendář pro dospělé. Mezi odborná dopo-
ručení, která vznikla pro dospělé, patří zejména doporučení k očkování proti meningokokovým a pneumokokovým onemocněním, 
proti tetanu, proti pertusi, doporučení pro chronicky nemocné a rizikové skupiny, jako je doporučení pro očkování pacientů s po-
rušenou či zaniklou funkcí sleziny, doporučení pro pacienty s chronickým renálním selháváním nebo doporučení k očkování proti 
meningokokovým onemocněním u mužů praktikujících sex s muži. Nedostatečná imunita z dětství se projevuje návratem některých 
nemocí do dospělé populace (pertuse, parotitida, spalničky). Proto vznikají doporučení očkování pro kontakty se spalničkami. Při 
výskytu spalniček jsou v riziku zejména v minulosti neočkované dospělé osoby (ročník narození 1969 a starší), osoby nedostatečně 
očkované v dětství (ročníky narozené v roce 1970-1975) s aplikací pouze jedné dávky MMR vakcíny, nebo zdravotničtí pracovníci. 
I přes narůstající možnosti a zapojení většího počtu lékařských odborností do vakcinace, nebo možná právě proto, zůstává v očkování 
dospělých řada nevyřešených otázek. Není zcela jasně známo, jak přidružená chronická onemocnění mohou ovlivnit imunitní odpo-
věď na vakcinaci, jaká je účinnost a délka protekce. Registrační a klinické studie jsou většinou prováděny se zdravými dobrovolníky. 
Je také jenom minimální množství studií se seniory, s osobami 65 let a více nebo s těhotnými ženami. Další otázkou zůstává vliv 
věku na očkování. Fenomén imunosenescence (pokles imunity) ve stáří může významně ovlivnit postvakcinační odpověď a celkovou 
účinnost očkování, což potvrzuje nízká účinnost vakcinace proti chřipce nebo pásovému oparu u seniorů. Jednou z možností je větší 
využívání konjugovaných, adjuvantních a rekombinantních vakcín. 
Nevyřešenou otázkou také zůstává účinnost a bezpečnost řady vakcín během gravidity a kojení. Přitom se stále více objevují doporučení 
očkování těhotných žen (proti chřipce, pertusi). Přístup řady lékařů k očkování v těhotenství není jednoznačný. U některých očkování 
stále čekáme na data potvrzující/vyvracející dlouhodobost postvakcinační protekce. Dosud není známo, zda očkování proti hepatitidě 
B provedené v kojeneckém věku bude přetrvávat i bez přeočkování až do dospělosti či stáří. Otázkou také zůstává, zda člověk očkovaný 
v dětství proti varicele, je v riziku onemocnění pásovým oparem a měl by se proti němu nechat ve věku 60 let očkovat či nikoli. Víme, že 
situace s pertusí se stále nelepší a proto další otázkou je, zda přeočkovávání dospělých proti pertusi je tou správnou cestou. 
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V neposlední řadě další nevyřešenou otázkou zůstává, jak více se postupně budou zdravotní pojišťovny podílet na úhradě očkování 
dospělých. 
Práce byla podpořena dlouhodobým záměrem rozvoje organizace 1011.

Nový pohled na testování HIV – informovaný souhlas, incidentní choroby, epidemiologické indikace
Chrdle A., Jerhotová Z., Chmelík V.
Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s., Tropical and Infectious Disease Unit, Royal Liverpool University Hospital, Liver-
pool, Velká Británie

Úvod: Infekce HIV je dobře léčitelná chronická nemoc a při včasné léčbě a dobré kompliance pacienta lze předpokládat zkrácení 
doby dožití o cca 1 rok oproti zdravému jedinci. Diagnostika a bezplatná péče ve specializovaných centrech je v ČR dostupná pro 
všechny občany ČR a osoby s trvalým pobytem. Přesto incidence nově diagnostikovaných infekcí HIV v ČR meziročně narůstá o 10 
% a každý rok je diagnostikováno 25-30 osob ve stádiu AIDS, s 30-50% mortalitou. Časnější diagnoza umožňuje včasnější zahájení 
antiretrovirové léčby, což je spojené s významně nižší morbiditou i mortalitou.
Metody: Porovnání použití písemné či ústní formy informovaného souhlasu a testování při výskytu incidentních chorob v zemích 
Evropy a v USA. 
Výsledky: V současné době je v ČR pro testování HIV platná legislativa z roku 2003. V roce 2006 vydalo americké CDC doporučení pro 
rozsáhlejší a volnější pojetí testování na HIV (opt-out). Porovnání před a po zavedení programu opt-out v USA ukazuje jednoznačně 
ve prospěch tohoto přístupu. Současná evropská doporučení obsahují ústní informovaný souhlas s testováním na HIV s možností 
test odmítnout. Toto pojetí převzala většina evropských zemí. Výzvou celosvětově zůstává častější testování na HIV u nemocí s vyšší 
incidencí při infekci HIV (incidentní či indikátorové choroby) včetně stavů defi nujících AIDS jak infektology, tak ostatními odbornost-
mi včetně lékařů primární péče. 
Diskuze: Písemná forma informovaného souhlasu je bariérou pro častější testování na HIV u osob s klinickými projevy kompatibil-
ními s infekcí HIV a proto je zapotřebí buď změnit stávající 12 let starou legislativu nebo zajistit publicitu jejímu novému výkladu. 
Dále je zapotřebí spolupráce s dalšími odbornými společnostmi, které pečují o pacienty s incidentními chorobami, aby se v jejich 
léčebných doporučeních stalo testování HIV součástí rutinního vyšetření, bez nutnosti precounselingu a bez bariéry písemnou 
formou informovaného souhlasu. Etické a epidemiologické dilema zůstává u nepojištěných osob. Epidemiologické přehledy by měly 
poskytovat krom kumulativních dat i podrobnější meziroční data a také informace o pozdě diagnostikovaných, byť i asymptomatic-
kých případech (počet CD4+ T lymfocytů nižší než 350/mm3).

Havárie vodovodního řadu Dejvice
Jágrová Z., Čermák M.,
Hygienická stanice hl. města Prahy

V květnu 2015 došlo k havárii vodovodního řadu na území hl. města Prahy v lokalitě Praha 6 Dejvice. Havárií bylo zasaženo 17 000 
odběrových míst, což je přibližně 32 000 obyvatel. Lékaře v souvislosti s onemocněním navštívilo 4 144 nemocných, celkem 33 osob 
bylo hospitalizováno. Obyvatel, kteří si zažádali PVaK o kompenzaci, je k dnešnímu datu přibližně 5 500. Z dotazníkové studie, ve které 
bylo náhodným výběrem vybráno 3 000 respondentů, obtíže uváděla téměř třetina. Lze tedy odvodit, že havárie zasáhla téměř 10 000 
osob. Pracovníci Hygienické stanice hl. města Prahy začali havárii řešit již v nočních hodinách (ze soboty na neděli 24.5.) po nahlášení 
prvních případů onemocnění (hlásila ZZS a emergency ÚVN Praha). Podařilo se včas zajistit mimo jiné i virologické vyšetření biologického 
materiálu pacientů a virologické vyšetření vody. Z vyšetření vzorků vody i biologického materiálu byly prokázány Noroviry, které přestože 
nebyla provedena genotypizace, lze považovat za původce epidemie. Posléze bylo zjištěno, že došlo k průsaku kanalizace do porušeného 
vodovodního řadu a po napuštění vodovodního řadu po plánované opravě došlo ke kontaminaci pitné vody. Skutečnost, že kanalizace je 
umístěna nad vodovodním řadem nebyla nikde uvedena. Sdělení popisuje průběh řešení celé epidemie.
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Odečítání v bakteriologii dnes – 2015  
Janečková J., Podivínská H.
Odd. infekční diagnostiky a ATB stř. Litomyšlská nemocnice NPK

     Rekonstrukce laboratorních procesů v bakteriologii může být velikou budoucností v oblasti diagnostiky a následně terapie infekč-
ních onemocnění. 
     Analýza stávajícího provozu laboratoře a novodobé instrumentace nám poskytuje řadu variant, jak provozně uspořádat laboratorní 
postupy, jak konkretizovat pracovní pozice materiálovými potřebami, kde implementovat přístroje apod. Výsledkem je nejen odbor-
ná výtěžnost, ale i racionalizace lidských zdrojů.  Nastavení a zapracování upgradovaných laboratorních postupů ukazuje na přínos 
v měřítku výkonového systému, ale především v řízení Centra prescripce antiinfektiv ( CPA ), tak lze skutečně pojmenovat novodobé 
možnosti  ATB středisek.     
     Pracovní průběh odečítání v bakteriologii začíná nově od čarových kódů na všech Petriho miskách, následně v dokumentační 
stanici a používání PACS. Analytické procesy obrazů poskytují možnosti dalších kroků. Nyní je možné výstupní výsledek laboratorního 
vyšetření kompletizovat z několika různých pohledů a tím zkvalitňovat doporučení pro event. terapii. Lze říci, že lze nazvat diagnostiku 
infekčních onemocnění za kvalifi kovanou a odpovědnou.    Také získaný digitální archív je neskutečným zdrojem dat, nejcennější 
kartotékou pacientů s infekčním onemocněním. To je výzva do budoucna. Potenciál digitálních archívů je veliký, jde o vědecká data 
k použití. Archivovaná zdravotní data pacienta lze organizovat, ukládat podle klíče.
       Workfl ow je rozděleno do následujících pěti hlavních kroků:  Nafocení prostřednictvím PACS modulu kultivace z laboratorních 
bloků, u kterých je potřebná identifi kace hmotnostní spektrometrií následným postupem.  Odečítající pracovník v bakteriologii sej-
me  čtečkou kód na nakultivované Petričce k odečtení a tím se zobrazí na monitoru počítače kultivační výsledek. Prostřednictvím 
specializovaného software označí jednotlivé bakteriální kolonie pointry, které je zapotřebí identifikovat.  Při identifi kaci na hmotnost-
ním spektrometru si laborantka opět čtečkou kódu vyvolá obraz s pointry a inokuluje na matrici. Po proběhlé  identifi kaci následuje 
validace identifikovaných kmenů opět pracovníkem, který načtením kódu znovu otevírá původní obraz kultivace, tentokráte 
s identifikačním hodnocením včetně score. Kontrolou morfologie a dalších náležitostí potvrdí nebo zamítne výsledek identifikace 
a tedy i to, zda bude výsledek komunikován dále do LIMS.
      Vědecký pokrok posledních let přinesl mnoho nového v oblasti mikrobiologie a význam pokroku spočívá až ve využití vědy v reálné 
rutinní praxi laboratoře.  

Proč je důležité hodnocení rizika infekce v nemocnici?
Jindrák V.
Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, Státní zdravotní ústav, Praha

Hrozba nových a nově se objevujících infekčních nemocí vyvolaných původci nebezpečných vlastností se dnes považuje za globální 
problém, kterému se v ochraně veřejného zdraví věnuje značná pozornost. Pro agendu hodnocení infekčních rizik byla dokonce 
ustanovena významná evropská instituce – ECDC. Postupy hodnocení rizika (risk assessment) jsou v současné medicíně stále vý-
znamnější a stávají se integrální součástí běžné praxe, včetně programů prevence a kontroly infekcí v nemocnicích. V příspěvku jsou 
na několika příkladech dokumentovány aktuální přístupy k hodnocení rizika vzniku infekce při poskytování zdravotní péče v ne-
mocnici, ať už je podmíněno klinickým stavem pacienta, specifi ckou zdravotnickou technologií, prostředím nemocnice, nebo souvisí 
se zavlečením infekce z jiného zdravotnického zařízení nebo z komunity. Z příkladů vyplývá nezbytnost začlenění kvalifi kovaných 
metod risk assessmentu do preventivních programů nemocnic, včetně funkčního systému časného varování. Pouze takový přístup 
umožňuje provádění neodkladných, cílených intervencí, které účinně přispívají ke zvýšení bezpečnosti pacientů.

Problematika bakteriální rezistence k antibiotikům
Kolář M.
Ústav mikrobiologie, FNOL a LF UP v Olomouci

Současný nárůst lékařských poznatků, přinášející stále nové postupy v diagnostice i terapii, bezesporu vede ke zvyšování úspěšnosti 
léčby lidských onemocnění. Tento pozitivní vývoj má však stinnou stránku, a to související bakteriální infekce, jejichž význam se 
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v posledních letech neustále zvyšuje. Například stoupá počet pacientů na umělé plicní ventilaci a tím se zvyšuje riziko vzniku kom-
plikující ventilátorové pneumonie. Nedílnou součástí léčby infekcí vyvolaných bakteriemi je aplikace antibiotik, která cíleně zasahují 
etiologická agens. Základní požadavky lze formulovat následujícími body:
• včasné zahájení antibiotické léčby,
• optimální výběr konkrétního antimikrobního přípravku, event. jejich kombinací,
• dostatečné dávkování,
• odpovídající délka antibioterapie.

Antimikrobní přípravky, tak jak je známe v současné medicíně, jsou používány více než 70 let. Přes jejich velký rozmach v 60. a 70. 
letech minulého století, dokumentovaný vývojem a zavedením do praxe celé řady antimikrobních léčiv, představují bakteriální 
infekce stále velký problém. Hlavní důvody této skutečnosti lze defi novat následujícími body:
• bakteriální infekce jsou velmi často endogenního charakteru, resp. původce pochází z primární nebo sekundární mikrofl óry lidské-
ho těla,
• stoupá počet imunokompromitovaných pacientů a osob s umělými materiály,
• stále více se používají invazivní diagnostické i léčebné postupy.

Dalším významným problémem je stoupající rezistence bakterií k účinku antibiotické léčby. Aplikace antimikrobních přípravků, resp. 
jejich selekční tlak, je důležitým faktorem tohoto nepříznivého účinku a v odborné literatuře je k dispozici řada sdělení dokladujících 
uvedenou skutečnost. Je však nutné poukázat na stoupající rezistenci i v případě snižování spotřeby antibiotik. Vysvětlení tohoto 
jevu spočívá v šíření mobilních genetických elementů (především plazmidů a transpozonů) v bakteriálních populacích. Je zřejmé, že 
více jak 70letá éra masivního, v řadě případů nekontrolovaného a zbytečného, podávání antibiotik způsobila současnou alarmující 
situaci, kterou je nutné neodkladně řešit. Velmi důležitým požadavkem je spolupráce mikrobiologů, farmakologů a klinických lékařů. 
Mikrobiologové mohou aktivně zasahovat do řízení antibiotické politiky a racionální antibioterapie na základě znalosti frekvence 
bakteriálních patogenů a jejich rezistence v přesně vymezených epidemiologických jednotkách. Dále je nutné pečlivě zvážit interpre-
taci mikrobiologických kultivačních výsledků a sdělování citlivosti či rezistence bakterií k antibiotikům. Správnost interpretace možné 
patogenní úlohy izolované bakterie a její citlivosti, včetně mechanismu event. rezistence, je z pohledu antimikrobní léčby vhodným 
způsobem spolupráce mezi mikrobiologem a klinickým lékařem.

Podpořeno grantem IGA MZ ČR č. NT14263.

Praktické aspekty vakcinace – současné možnosti a realizace v klinické praxi infektologa
Kosina P., Rumlarová Š., Pellantová V., Krausová J.
Klinika infekčních nemocí, Centrum pro očkování a cestovní medicínu, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Z pohledu infektologa je očkování významné nejen v oblasti cestovní medicíny, ale i v prevenci infekčních chorob u vybraných 
rizikových skupin populace. V posledních letech dochází k prolínání obou skupin, neboť počet cestovatelů s přidruženými chorobami 
narůstá. Důsledkem je snaha o vytváření mezioborových přístupů, tj. nacházení společných stanovisek, která vyplývají ze spolupráce 
očkujícího lékaře s dalšími odborníky z mnoha medicínských oborů – onkologie, revmatologie, gastroenterologie, hematologie, 
neurologie, chirurgie, gynekologie atp.
Náplní práce očkovacích center při infekčních odděleních a klinikách bývá obvykle poradenství a očkování cestovatelů (včetně další 
péče v případě zdravotních obtíží po návratu ze zahraničí), a dále vakcinace chirurgických pacientů po odnětí sleziny, resp. všech 
pacientů s hyposplenismem podle Doporučeného postupu z roku 2013, podání odpovídající profylaxe vztekliny, varicely nebo tetanu 
- aktivní, pasivní nebo kombinované. Součástí běžné praxe je i komplexní vakcinace pacientů dispenzarizovaných v konkrétním 
zdravotnickém zařízení – tento způsob vykazuje výrazně vyšší compliance pacientů než pouze písemná doporučení pro praktické 
lékaře bez důsledné kontroly realizace provedeného očkování. Například hematologické pacienty (včetně osob po transplantaci 
krvetvorných buněk) je takto možné očkovat se znalostí aktuálního zdravotního stavu a krevních parametrů, obvykle v týž den, kdy 
probíhá kontrola hematologem. Pacienti dipenzarizovaní pro plicní choroby jsou ve spolupráci s pneumology motivováni k očkování 
proti respiračním infekcím – chřipce, pneumokoku a pertusi – a daří se zvyšovat jejich proočkovanost i přes limitovanou úhradu od 
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zdravotních pojišťoven. Za výhodu integrální péče v konkrétním zdravotnickém zařízení lze považovat dostupnost výsledků komple-
mentárních vyšetření a znalost přesné medikace, což pomáhá optimalizovat načasování vakcinace např. u pacientů s onkologickými 
a autoimunitními onemocněními, která ve vybraných centrech probíhá. Specifi ckou náplní práce některých očkovacích center 
při infekčních klinikách (Brno, Hradec Králové) je také pediatrická vakcinologie. Jde o vysoce specializovanou oblast oboru, která 
zahrnuje vakcinaci dětských pacientů s neurologickými, autoimunitními, hematologickými a metabolickými chorobami a vakcinaci 
předčasně narozených dětí. Součástí práce je také konzultační činnost a zajišťování očkovacích látek pro děti, které z jakéhokoliv 
důvodu nemohou být očkovány běžně používanými kombinovanými vakcínami (nežádoucí reakce po vakcinaci, základní onemocně-
ní kontraindikující některou ze složek aj.). 
Rozsah a náplň činnosti jednotlivých očkovacích ambulancí resp. center se regionálně liší, ale znalost klinické, vakcinologické a epi-
demiologické problematiky infekčních onemocnění, návaznost na ostatní oddělení a pediatrická resp. interní specializace v rámci 
oboru infekčního lékařství dává prostor k poskytování komplexní vakcinační péče.

Méně obvyklé klinické obrazy parvovirové infekce
Kračmarová R., Hermanová Z., Rumlarová Š., Plíšek S.
Klinika infekčních nemocí FN a LF Hradec Králové

Parvovirus B 19 je obvyklým patogenem především dětského věku. Ve své typické podobě nepředstavuje parvovirová infekce obvyk-
le diferenciálně diagnostický problém a s výjimkou intrauterinní infekce a rovněž známého rizika komplikací u pacientů s hemato-
logickým či nefrologickým onemocněním ani problém klinický. Vzácně se ale i mimo tyto skupiny můžeme setkat s méně obvyklými 
projevy vedoucími k diagnostickým rozpakům a vzácně i s rozvojem závažného stavu. Některé příklady ze zkušeností našeho pracovi-
ště si dovolujeme předložit.

Aktuálny stav a perspektívy chronickej hepatitídy C na Slovensku
Kristian P., Schréter I.
Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UNLP Košice, Slovenská republika

Úvod: Chronická hepatitída C (CHC) má okrem medicínskeho významu aj značný ekonomický dopad pre spoločnosť. Zlepšenie 
epidemiologickej situácie v mnohých krajinách možno pripisovať zavedeniu účinných preventívnych opatrení ako aj významnému 
pokroku v antivírusovej liečbe. Problémom ostáva naďalej veľké množstvo nediagnostikovaných osôb a obmedzená dostupnosť 
liečby.
Cieľ: Zhodnotiť aktuálny stav a odhadnúť predpokladaný vývoj epidemiologickej situácie CHC na Slovensku.
Metodika: Prevalenciu CHC na Slovensku je možné hodnotiť na základe údajov z dvoch rozsiahlych epidemiologických prieskumov 
a počtu hlásených prípadov CHC. Predpokladaný vývoj epidemiologickej situácie a predpoveď prevalencie CHC, jej rôznych štádií 
podľa fi brózy, počet prípadov cirhózy, HCC ako aj úmrtí v súvislosti s CHC boli stanovené pomocou špeciálneho epidemiologicko-far-
maceutického modelu. Tento zohľadňuje rôzne liečebné stratégie, dostupnosť liečby aj kvalitu skríningu.
Výsledky: Na základe dvoch epidemiologických štúdií, ktoré sa opierajú o vyšetrené vzorky osôb z rokov 1997 a 2002 (3.608 vzoriek) 
resp. 2010 a 2011 (4.598 vzoriek), je možné predpokladať anti-HCV prevalenciu asi u 1,4% populácie. HCV RNA pozitivita sa potvrdi-
la približne v 0,7% vyšetrených, čo vedie k celkovému odhadu asi 35.000 infi kovaných osôb na Slovensku.
V posledných rokoch je hlásených priemerne asi 300 prípadov novozistenej infekcie ročne, pričom sumárne za celé obdobie hlásenia 
(r.1990-2014) bolo zachytených 3.834 osôb, čo predstavuje len asi 11% z celkového predpokladaného počtu infi kovaných.
Pri zachovaní súčasnej prevencie, skríningu a dostupnosti liečby je možné síce očakávať pomalý pokles počtu infi kovaných v SR, bude 
však narastať počet prípadov s pokročilým štádiom fi brózy. Počet pacientov s dekompenzovanou cirhózou, HCC a počet úmrtí z he-
patálych príčin pri HC dosiahne vrchol až po r. 2030 (25%, 45% resp. 35% nárast medzi r. 2013–2030). Očakávaný nárast účinnosti 
a dostupnosti liečby môže znížiť úmrtnosť asi o 10%. Radikálne zlepšenie môže nastať len pri výrazne zlepšenom skríningu hepatití-
dy C (asi 8-násobný nárast počtu novodiagnostikovaných prípadov ročne by znamenal pokles úmrtnosti o vyše 80%).
Záver: Počet pacientov s CHC s pokročilým ochorením pečene bude v SR naďalej stúpať. Liečba novými terapeutickými stratégiami 
bez skvalitnenia skríningu a dostupnosti liečby prinesie len relatívne malé zlepšenie epidemiologickej situácie, preto je potrebné 
vyvinúť úsilie na dosiahnutie pokroku aj v tejto oblasti.
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Příušnice – epidemiologická situace a aktuální poznatky z laboratorní diagnostiky 
Limberková R.¹, Smíšková D.², Havlíčková M.¹, Herrmannová K.², Marešová V.², Lexová P.¹, Kynčl J.¹
¹Státní zdravotní ústav, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Praha, ² Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, 
Nemocnice Na Bulovce, Praha

V České republice je dlouhodobě pozorován zvýšený počet onemocnění příušnicemi, a to zejména v očkované populaci, která tvoří 
přibližně 80% nemocných. Sérologické přehledy 2013 ukázaly, že navzdory vysoké proočkovanosti je průměrná postvakcinační 
séropozitivita velmi nízká, čemuž odpovídá i nemocnost. Charakteristické znaky výskytu onemocnění příušnicemi v ČR zůstávají 
i nadále nezměněné. Jedná se spíše o sporadické případy, z nichž přibližně polovinu tvoří osoby mezi 10 a 19 lety. Nejčastější kom-
plikace jsou orchitida a meningitida a jejich výskyt je vyšší u nevakcinovaných osob. Sekvenční analýzou cirkulujících kmenů z roku 
2013/2014 byla zjištěna příslušnost ke genotypu G, jehož výskyt je na našem území pozorován již od roku 2005. Aktuální evropská 
data ukazují, že ačkoli je ve většině zemí EU/EEA druhá dávka MMR vakcíny aplikována až v předškolním nebo školním věku, tak i zde 
se epidemie příušnic vyskytují. Stejně jako u nás jsou nejpostiženějšími mladí dospělí (15 – 24) a děti (5 – 14) a výskyt komplikací je 
také podobný našemu. Zda je důvodem vyššího výskytu onemocnění v ČR primární (PVF) nebo sekundární selhání vakcinace (SVF) 
bylo testováno pomocí avidity IgG protilátek, ale i hemaglutinačně inhibičním testem. Záměrem bylo zjistit, zda je titr protilátek 
proti hemaglutininu, povrchovému antigenu, který se podílí na stimulaci tvorby neutralizačních protilátek, ovlivněn genotypem. 
Výsledky ukázaly, že u všech vakcinovaných byly detekovány pouze vysokoavidní protilátky, což svědčí pro SVF. Toto tvrzení podporují 
i výsledky hemaglutinačně inhibičního testu, kde nebyly shledány žádné rozdíly ve výši titrů protilátek mezi genotypem A labora-
torního kmene a genotypem G cirkulujícího kmene, které by mohly svědčit pro PVS v důsledku genotypové neshody. Laboratorní 
průkaz onemocnění, založený na IgM protilátkách v akutním vzorku séra, je u vakcinovaných osob poměrně komplikovaný, proto byl 
posuzován možný diagnostický přínos IgA protilátek. Srovnáním ELISA IgM a IgA protilátek bylo zjištěno, že vyšší průkaznosti infekce 
virem příušnic bylo dosaženo na základě pozitivity IgA protilátek. Zařazení této sérologické metody výrazně zefektivnilo laboratorní 
diagnostiku příušnic, a to zejména u vakcinovaných osob. 
Podpořeno grantem IGA MZČR NT 14059-3/2013 

Kazuistika: časně diagnostikovaná kožní mukormykóza u pacienta s polytraumatem
Lysková P., Tyll T., Müller M., Zelenka L., Spálený A., Kravciv J., Hubka V., Čurdová M., Dobiáš R., Hamal P.
Laboratoř lékařské mykologie, odd. parazitologie, mykologie a mykobakteriologie Praha, ZÚÚL,  Ústav mikrobiologie, Lékařská fakul-
ta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Invazivní houbové infekce (IFI) jsou poměrně vzácné, avšak často jsou spojeny s vysokou mortalitou a morbiditou. Mukormykóza je 
druhou nejčastější invazivní infekcí vyvolanou oportunními vláknitými houbami hned po aspergilóze. Velmi důležitou roli při rozvoji in-
fekce hrají rizikové faktory na straně hostitele z nichž se uplatňují zejména granulocytopenie, imunosuprese, diabetes a traumata. Kožní 
mukormykóza představuje třetí nejčastější klinickou manifestaci. Hlavním rizikovým faktorem je narušení přirozených ochranných bariér. 
V našem sdělení uvádíme případ kožní mukormykózy u 38-letého muže, který byl účastníkem dopravní nehody, při níž prodělal 
četná polytraumata, následkem čehož mu musela být amputována levá dolní končetina pod kolenem. Pravá dolní končetina musela 
být nedlouho poté také amputována pod kolenem v důsledku rozvoje infekce Clostridium perfringens. V ráně na pahýlu levé dolní 
končetiny se posléze rozvinula mykotická infekce projevující se jako nehojící se kožní defekt lemovaný šedo-hnědě kolorovanou kůží. 
Průkaz infekce byl v tomto případě velmi nesnadný. Předpokládáme, že to bylo z důvodu velmi časné diagnostiky tzn. postižení ma-
lého úseku tkáně. Bioptické vzorky byly vyšetřovány fl uorescenčně mikroskopicky, kultivačně a histologicky. Histologické vyšetření, 
však bylo narozdíl od mykologického vyšetření, zpočátku negativní. Jako původce infekce byla mikroskopicky a kultivačně prokázána 
Lichtheimia corymbifera, jejíž identifi kace byla ověřena sekvenací rDNA ITS (Internal transcribed spacer ribozomální DNA). Infekci se 
podařilo eradikovat kombinací terapie amfotericinem B spolu s chirurgickým odstraněním postižené tkáně.

Doporučené postupy v léčbě invazivních mykotických onemocnění
Mallátová N.
Nemocnice České Budějovice, a.s. 

Vzhledem k narůstající incidenci mykotických infekcí a to nejen u imunosuprimovaných pacientů vytvořila expertní skupina pracující 
při České leukemické skupině – pro život (CELL) doporučené postupy pro léčbu invazivních mykotických infekcí. Postupy vycházejí 
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z objektivních informací o léčbě mykotických infekcí vzhledem k epidemiologii a narůstající rezistenci mikromycet k antimykotikům, 
s přihlédnutím k doporučení European Conference in Infections in Leukemia (ECIL), Infectious Diseases Society of America (IDSA) 
a Europen Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID).
V případě invazivní kandidózy rozlišuje doporučení přístup u neutropenických a nonneutropenických pacientů a zohledňuje druh 
kandidy vyvolávající onemocnění. Ve všech případech je lékem volby echinokandin. Flukonazol je určen pro léčbu nekomplikované 
formy invazivní kandidózy u stabilizovaných nonneutropenických pacientů a to pouze v případě, že onemocnění nebylo vyvoláno C. 
glabrata, C. krusei nebo některým z non - Candida druhů kvasinek.
Při plicní i mimoplicní formě invazivní aspergilózy (IA) je doporučeným léčivem vorikonazol, alternativou je liposomální amfote-
ricin B, jenž má v ČR omezenou dostupnost. Další možností je amfotericin B lipidový komplex. Užití echinokandinů v léčbě IA je 
doporučené pouze v případě nutnosti minimální lékové toxicity. Při úspěšné léčbě invazivní mukormykózy je zásadní radikální 
chirurgické odstranění postižené tkáně spojené s antimykotickou léčbou lipidovými formami amfotericinu B. Posakonazol je vhodný 
pro udržovací nebo záchrannou léčbu. Při fusarióze je lékem volby vorikonazol, alternativou jsou opět lipidové formy amfotericinu 
B. Posakonazol je určen pro záchrannou léčbu. Tam, kde je to možné, je vhodná i chirurgická léčba. V léčbě kryptokokové infekce je 
doporučována kombinovaná terapie amfotericinem B a 5-fl uorocytosinem s následnou terapii fl ukonazolem. V našich podmínkách 
je možné použít amfotericin B lipidový derivát. CELL připravila i doporučení pro diagnostiku, léčbu a profylaxi pneumocystové pneu-
monie u hematoonkologických pacientů. Lékem volby je kotrimoxazol. Mírné nežádoucí účinky ani lehké projevy alergie v anamnéze 
nejsou důvodem ke změně léčby. Alternativou při lehké a střední formě je klindamycin s primachinem, trimetoprim s dapsonem 
nebo atovaquon, u těžkých forem kombinace klindamycinu s primachinem nebo i. v. pentamidin.
Nárůst rezistence mikromycet k antimykotikům vede ke snaze diagnostikovat rezistence in vitro. Pro stanovení in vitro citlivosti 
vybraných druhů mikromycet je vhodná standardní mikrodiluční metoda připravená CLSI (standard M27-A3 pro kvasinky a M38-A2 
pro vláknité houby) i EUCAST (E. Def. 7.2, E. Def. 9.1), interpretační kritéria defi novaná CLSI i EUCAST jsou rozdílná.
Z komerčních souprav je doporučován Etest, Sensititre Yeast One systém a VITEK 2. CLSI má vypracovaný i standardní postup pro 
diskový difúzní test (M44-A2, M51-A). V literatuře je popsána možnost detekovat pomocí MALDI-TOF změny v proteinovém spektru 
kandid, které signalizují sníženou citlivosti ke kaspofunginu. Molekulárně geneticky je možné detekovat specifi cké mutace na FKS 
genech způsobující rezistence kandid k echinokandinům. 
Zásadní pro úspěšné terapeutické zvládnutí invazivní mykotické infekce je včasné nasazení adekvátní léčby na základě klinických 
a laboratorních markerů.

Jak vývoj séroprevalence proti lidskému cytomegaloviru v Evropě v 21. století ovlivňuje léčbu pomocí transplantace 
hematopoietických kmenových buněk?
Němečková Š., Babiarová K., Kryštofová J., Macková J., Šťastná M.
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2

Reaktivace lidského cytomegaloviru (HCMV) představuje u osob s významně sníženou buněčnou imunitou, jako je tomu při 
transplantaci hematopoetických kmenových buněk, velmi vysoké zdravotní riziko. T lymfocyty specifi cké proti HCMV antigenům 
mají protektivní efekt proti reaktivaci této infekce. Hledali jsme vhodné formy HCMV antigenů pro stimulaci T lymfocytů, využitelné 
k diagnostickým i terapeutickým účelům. Srovnávali jsme antigeny vnášené do buněk prezentujících antigen ve formě syntetické 
mRNA, krátkých peptidů nebo přesahujících 15timerních peptidových směsí odvozených od virových protektivních antigenů. Zavedli 
jsme postupy jejich vnášení do antigen prezentujících buněk a testovali jsme, schopnost stimulovat HCMV specifi cké T lymfocycty in 
vitro. Optimalizovali jsme přitom esej buněčné odpovědi proti HCMV (ELISPOT-IFN gama) a pomocí něj jsme monitorovali pacienty, 
kteří podstoupili transplantaci hematopoietických kmenových buněk. Zjistili jsme, že tímto vyšetřením je možné nalézt pacienty se 
zvýšeným rizikem reaktivace HCMV infekce, což většinou byli HCMV séropozitivní pacienti, kteří dostali kmenové buňky od sérone-
gativních dárců. Retrospektivní analýza případů transplantace v ÚHKT během období 1995 až 2005 a 2006 až 2014 ukázala, že podíl 
těchto rizikových pacientů se zvýšil o 11%. Tento trend souvisí hlavně s klesající séroprevalencí některých skupin Evropské populace, 
z nichž pocházejí dárci štěpů. Je možné, že pokud trend bude stálý, zvýší se poptávka po nových terapeutických přístupech, jako je 
např. adoptivní přenos in vitro namnožených a rekombinantně přesměrovaných HCMV specifi ckých T-lymfocytů. Na zavedení jejich 
přípravy proto v současnosti pracujeme.
Výzkum byl podpořen grantem NT/13898/2012 MZ ČR. 
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Laboratorní diagnostika infekcí vyvolaných C. diffi  cile
Nyč O., Krůtová M.
Ústav lékařské mikrobiologie, Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a fakultní nemocnice v Motole

Včasná a správně provedená laboratorní diagnostika infekcí vyvolaných C. diffi  cile (CDI) je zásadní jak pro volbu adekvátní terapie, tak 
i pro zahájení protiepidemických opatření, která vedou k zamezení přenosu infekce na další vnímavé jedince. Diagnostika a terapie infek-
cí vyvolaných C. diffi  cile by měla respektovat doporučení evropské společnosti klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (ESCMID). V ná-
vaznosti na tento dokument byl také publikován národní doporučený postup diagnostiky a léčby kolitidy vyvolané Clostridium diffi  cile 
Pro diagnostiku CDI je doporučován dvou nebo třístupňový testovací algoritmus, kdy první pozitivní test má být konfi rmován dalším 
testem nebo pomocí referenční metody.
První krokem je použití screeningového testu vykazujícího vysokou negativní prediktivní hodnotu jako je průkaz glutamát dehydrogená-
zy (GDH) nebo amplifi kace nukleových kyselin (NAAT). V případě pozitivního výsledku následuje průkaz volných toxinů A/B ve stolici.
Pokud je průkaz toxinů negativní je doporučeno provést NAAT (pokud nebyl tento test použit v prvním kroku) nebo toxigenní kultivaci.
V ČR je podle dostupného průzkumu nejpoužívanějším diagnostickým testem kombinovaný imunoenzymatický test Quik Chek 
Complete (Alere), který detekuje GDH a toxiny v jednom kroku Vzhledem k snížené citlivosti stanovení toxinů u všech testu tohoto 
typu je důležité v případě GDH pozitivních a toxin negativních vzorků a klinické manifestace CDI provést konfi rmaci jedním z výše 
uvedených testů.
Výsledky mapování epidemiologické situace v letech 2013-2015 dokazují většinové rozšíření dvou epidemických ribotypů 176 a 001 
v ČR a podtrhují nutnost standardizace diagnostického algoritmu. 
Podpora: MZ ČR – IGA NT/14209-3.

Změny epidemiologických charakteristik klíšťové encefalitidy, současná proočkovanost
Pazdiora P.
LF UK v Plzni, KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Česká republika (ČR) patří dlouhodobě mezi země s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy (KE). V roce 2014 byla zaznamenána 
nejnižší nemocnost od r. 1992. Vzhledem k celé řadě změn v charakteristikách této nemoci je žádoucí provádět průběžné analýzy 
jednotlivých charakteristik a výsledky využívat zejména při propagaci očkování proti této infekci.
Metody: na základě údajů ze Státního zdravotního ústavu v Praze (Epidatu), databáze onemocnění v Západočeském (Plzeňském 
a Karlovarském) kraji v letech 1960-2014, sledování proočkovanosti v populaci Plzeňského kraje a na LF UK v Plzni byla provedena 
základní analýza epidemiologických charakteristik KE.
Výsledky: V letech 1945-2014 kolísala nemocnost na KE mezi 0,3-19,7 onemocnění na 100 000 obyvatel a rok. K významnému 
nárůstu počtu onemocnění došlo naposledy v r. 2006, od tohoto roku dochází k plynulému snižování nemocnosti. V r. 2014 byla 
zaznamenána nemocnost 3,9/100 000 obyvatel a rok - nejvyšší byla zaznamenána v Jihočeském a Plzeňském kraji a v kraji Vysočina. 
Během období 1997-2014 došlo v ČR k úmrtí 52 nemocných, nejvyšší smrtnost byla zjištěna ve věkové skupině 75letých a starších 
osob, tj. 3,7 %. Během sledovaných let došlo k výrazným změnám specifi cké nemocnosti. Zatímco v 80. letech minulého století 
byla nejvíce postižena věková skupina 15-19 let, v posledních letech je nejvyšší nemocnost ve věkové skupiny 45-64 let. Údajům 
o specifi cké nemocnosti a smrtnosti neodpovídají data o počtech vakcinovaných v nejvíce ohrožených věkových skupinách. Podle 
údajů z Plzeňského kraje je v současnosti nejvíce proočkována věková skupina 10-14 let (43,3 %), u dospělých osob je proočkovanost 
11,4-20,9 %. Celkově bylo v Plzeňském kraji k 31.12.2014 očkováno min. 3 dávkami vakcín proti KE 16,1 % obyvatel, v posledních 
několika letech došlo ale ke zpomalení nárůstu proočkovanosti. V populaci 20-24letých je proočkovanost 20,9 %, ve stejné věkové 
skupině je očkováno 52,4 % mediků 5. ročníku LF UK v Plzni s významnými rozdíly podle kraje trvalého bydliště. Při porovnání 
situace mezi studenty došlo v posledních letech ke statisticky významnému nárůstu proočkovanosti, současně se významně snížil 
počet mediků, kteří očkování proti KE považují za zbytečnost.
Závěr: Klíšťová encefalitida patří i ve 21. století mezi závažná a častá onemocnění v ČR. Vzhledem k nejrůznějším změnám došlo 
k přesunu nejvyšší nemocnosti do vyšších věkových skupin – na tyto věkové skupiny je proto třeba cílit propagaci preventivních 
opatření. Významnou roli v tom mohou sehrát budoucí lékaři, kteří mají k tomuto očkování v současnosti kladný poměr.
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Stafylokokový syndrom toxického šoku v ČR, 1983 – 2014 
Petráš P., Varbanovová I., Sokolová J.
NRL pro stafylokoky SZÚ, Praha

Úvod: Stafylokokový syndrom toxického šoku (sSTŠ) je závažné komplexní onemocnění, charakterizované především čtyřmi 
příznaky: náhlým zvýšením teploty (> 38,9 °C), skarlatinoformním nebo jiným typem vyrážky, poklesem krevního tlaku 
a následným olupováním pokožky končetin, obličeje i trupu. Kromě těchto základních příznaků se může vyskytnout řada dalších 
systémových abnormalit (zvracení, průjem, překrvení sliznic, bolest svalů, poruchy CNS, a j.). Původcem sSTŠ jsou především kmeny 
Staphylococcus aureus s produkcí toxinu syndromu toxického šoku (TSST-1), a dále kmeny S. aureus produkující některý z typů 
enterotoxinů. Onemocnění má dvě formy: menstruální je spojena s menses, druhá, nemenstruální, může být komplikací jakéhokoliv 
jiného stafylokokového onemocnění. Rizikovými faktory jsou: přítomnost toxinogenních kmenů S. aureus, nějaká imunitní porucha 
a u menstruální formy používání vaginálních tampónů. 
Výsledky: V NRL pro stafylokoky máme za 32 let od roku 1983 do konce r. 2014 zaznamenáno 190 případů sSTŠ. Z těchto případů 
onemocnění nám byl zaslán původce, kmen S. aureus, u kterého jsme prokázali toxigenitu TSST-1 a/nebo některého typu enteroto-
xinu. Věk pacientů se pohyboval od novorozenců do 95 let, s průměrem 25,9 roku a mediánem 22 let. Řada onemocnění měla vážný 
průběh, vyžadující i pobyt na jednotce intenzivní péče. Celkem 28 (14,7 %) pacientů zemřelo. Menstruální formou sSTŠ onemocnělo 
62 žen (32,6 % z celku 190 případů), z nemenstruálních forem to byly nejčastěji poúrazové ranné infekce. 
Závěr: Pro úspěšnou léčbu je zásadní včasné rozpoznání stafylokokové etiologie a nasazení odpovídající terapie. Naštěstí většina 
kmenů byla citlivých, kmeny MRSA se vyskytly vzácně. Ve všech případech menstruální formy sSTŠ bylo v anamnéze popsáno použí-
vání vaginálních tamponů.
Ve sdělení prezentujeme některé kazuistiky tohoto poměrně vzácného, nicméně život ohrožujícího onemocnění. 

Chemokin CXCL13 a protilátky proti C6 peptidu v diagnostice lymeské neuroboreliózy
Pícha D., Smíšková D., Moravcová L.
Klinika infekční nemocí 2. LF UK v Praze a Nemocnice na Bulovce, Praha 8

Úvod: Diagnostika neuroboreliózy (NB) je v optimálním případě založena na lokální syntéze specifických protilátek v moku a relevantním 
klinickém obrazu. Bohužel však tento protilátkový index (AI) může být negativní až u 20% pacientů – většinou v časné fázi onemocnění. 
V současné době je testován diagnostický význam stanovení chemokinu CXCL13 a protilátek proti C6 peptidu (syntetickému antigenu 
odvozeného z VlsE proteinu B. burgdorferi) zejména pro časnou diagnostiku NB. Klinické využití uvedených metod nebylo dosud jedno-
značně defi nováno.
Cíl: Studie je zaměřena na klinické zhodnocení obou výše uvedených metod v diagnostice NB.
Metody: Ve studii bylo hodnoceno 146 pacientů, kteří byli přijati na kliniku s recentní symptomatikou suspektní z neuroinfekce v období 
2012-2014. Pacienti byli rozděleni do 3 skupin: a) 54 pacientů s verifi kovanou NB – pozitivním AI nebo protilátkami jenom v moku, 
s likvorovou pleocytózou i bez ní; b) 47 pacientů; pravděpodobná NB – specifi cké protilátky v séru a v moku s negativním AI a likvorovou 
pleocytózou; c) 45 seronegativních pacientů s normálním mokem. CXCL13 a anti-C6 protilátky byly vyšetřovány komerčními soupravami 
(Human CXCL13/BLCA-1 Immunoassay, R&D Systems, Inc. Minneapolis, MN, USA; C6 B.burgdorferi (Lyme) ELISA, Immunetics, Boston, 
MA, USA) podle postupů doporučených výrobcem. CXCL13 cut-off  hodnoty byly stanoveny na 125 and 500 pg/ml pro středně a vysoce 
zvýšené hodnoty. Antiboreliové protilátky byly vyšetřeny komerční EIA soupravou a konfi rmované WB.
Výsledky: Ve skupině a) byly v moku nalezeny vysoce zvýšené hladiny CXCL13 u 32 pacientů (59,3 %) mírně zvýšené u 8 (14,8 %); v séru 
byly nalezeny jen mírně zvýšené hladiny CXCL13 u 9 pacientů (16,6 %). Anti-C6 protilátky byly v moku prokázány u 30 ze 47 pacientů 
(72,7 %), 38 pozitivních bylo v séru (80,1 %). Ve skupině s pravděpodobnou NB - b) byly v moku nalezeny pouze 3 vysoce a 7 středně 
zvýšených hodnot CXCL13, 3 středně zvýšené hodnoty byly nalezeny v krvi. Anti-C6 byly v moku nalezeny u 11 vyšetřených ze 43 (25,6 
%) and u 40 pacientů v krvi (85,1 %). Všechny vzorky v kontrolní skupině c) byly negativní pro všechny vyšetřené parametry.
Závěr: Výsledky prokázaly relativně velmi dobrou diagnostickou senzitivitu CXCL13, avšak tato metoda by zachytila pouze 74,1 % ve 
srovnání s metodou AI. Stanovení anti-C6 protilátek prokázalo velmi podobnou senzitivitu (72,7 %). Pozitivní výsledky obou metod 
v moku korelovaly pouze u 30 pacientů (55,5 %; skupina a). Výsledky ukázaly, že více 1/3 pacientů by nebyla správně diagnostiko-
vána, kdyby byla použita pouze jedna z testovaných metod. Naopak specifi cita vyšetřovaných metod byla vysoká, protože ani jeden 
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pozitivní pacient nebyl zjištěn v kontrolní skupině.

Práce byla podporována grantem MZ ČR NT/13467

Účinnost fekální bakterioterapie u recidivující CDI provedené rektálním klyzmatem
Polívková S.1, Reisingerová M.2, Beneš J.1

1Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 3. LF UK a NNB, Praha, ČR, 2Klinika infekčních, parazitárních a tropických 
nemocí, NNB, Praha

Úvod a cíl práce: Antibiotická léčba klostridiové kolitidy (CDI) vede až u poloviny pacientů ke vzniku rekurencí, které jsou použitím 
standardní antimikrobiální terapie obtížně léčitelné. Důvodem je přetrvávání střevní dysmikrobie navozené antibiotiky. V případě 
selhání běžných léčebných metod se doporučuje u postižených pacientů použít fekální bakterioterapii (FB) k obnovení střevní 
mikroflóry. V únoru 2014 jsme na Klinice infekčních nemocí NNB, Praha zavedli metodu do léčebného programu u pacientů 
s recidivující CDI, metodu provádíme aplikací roztoku stolice do konečníku vysokým klyzmatem. Cílem práce je zjistit účinnost 
fekální bakterioterapie provedené touto jednoduchou metodou v léčbě recidivující CDI.
Metoda: Fekální bakterioterapie byla aplikována vysokým klyzmatem rektálním irigátorem do konečníku u pacientů s laboratorně 
prokázanou recidivující CDI. U pacientů s provedenou FB byla sledována základní demografi cká, epidemiologická a klinická data. 
Prospektivně byl hodnocen krátkodobý (30. den) i dlouhodobý (90. den) efekt metody v prevenci vzniku dalších recidiv CDI.
Výsledky: Ve sledovaném období 18 měsíců (3/2014-8/2015) podstoupilo FB 19 pacientů, u 17 pacientů byla aplikace provedena 
vysokým klyzmatem do konečníku, u 2 pacientů nasojejunální sondou do horního zažívacího traktu. V souboru bylo 68 % žen, 
průměrný věk pacientů byl 73,4 let (medián 73, rozpětí 56-90 let). Závažnou polymorbiditu nebo onkologické onemocnění mělo 
v anamnéze 60 % pacientů. V případě provedení FB vysokým klyzmatem (17 pacientů) došlo k recidivě CDI u 3 pacientů (17 %). Po 
aplikaci nasojejunální sondou u 2 pacientů se onemocnění již neopakovalo.
Závěr: Fekální bakterioterapie aplikovaná vysokým klyzmatem byla účinná u 83 % pacientů našeho souboru. Domníváme se, že 
použití této technicky nenáročné metody může být přínosné v prevenci recidivující CDI.

…má absces mozku, a co dál doktore…
Prášil P.1, Hermannová Z.1, Plíšková L.2, Plíšek S.1 
1Klinika infekčních nemocí fakultní nemocnice a lékařské fakulty Hradec Králové
2Ústav klinické biochemie a diagnostiky fakultní nemocnice a lékařské fakulty Hradec Králové

   Mozkový absces je závažné, život ohrožující onemocnění, které vyžaduje mezioborovou spolupráci infektologa, neurochirurga, radio-
diagnostika, mikrobiologa a dalších oborů. K nastavení správné antibiotické terapie je velmi důležité odhalit včas etiologické agens. 
V tomto úsilí nám velmi pomáhají moderní molekulárně diagnostické metody. Autoři popisují případ 55 leté ženy, která byla zprvu do 
FN Hradec Králové přijata se suspekcí na tumor mozku. Vzhledem k zánětlivé laboratoři, byl vyšetřen likvor, který vykazoval atributy 
purulentní meningitidy. Byl revidován grafi cký nález na CT mozku a provedena další radiodiagnostika s výsledkem diagnózy mozko-
vého abscesu s ventrikulitidou.  Z likvoru a následně z mozkového abscesu byl klasickými mikrobiologickými metodami a metodami 
sekvenační analýzy bakteriální DNA etiologicky určen Streptococcus intermedius. Empirická antibiotická terapie (ceftriaxon, metroni-
dazol, vankomicin) byla posléze cíleně změněna na megadávky krystalického penicilinu G- drasená sůl. Při výše uvedené terapii došlo 
ke zlepšení klinického stavu nemocné, normalizaci zánětlivé laboratoře a k významnému zlepšení likvorového nálezu. V této fázi byla 
neurochirurgem provedena steronavigační  drenáž abscesu. Streptococcus intermedius je méně častým původcem mozkových abscesů, 
má relativně široký patogenní potenciál a jeho identifi kace nebývá snadná.   
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Naše 3leté zkušenosti s fekální bakterioterapií – 2012 – 2015
Prokeš Z.
Infekční oddělení, nemocnice Prostějov, SMN a.s.

Metodu FBT jsme na infekci v Prostějově zavedli do rutinní praxe v roce 2012. Od té doby jsme provedli na 2 desítky těchto zákroků 
u relabujících forem CDI. 
V prezentaci budou demonstrovány naše zkušenosti s FBT z let 2012 – 2015, počet pacientů, skladba pacientů, úspěšnost metody 
na našem pracovišti, technické provedení. Podrobněji budou zmíněni pacienti neúspěšně zaléčení a budou rozebrány příčiny, které 
podle našich zkušeností selhání způsobily.

Současné problémy očkování
Prymula R.
FN Hradec Králové a LFUK Hradec Králové

Očkování v historii nepochybně prokázalo svoji účinnost. Už od objevení vakcíny proti pravým neštovicím v 18. století však vzbuzuje velmi 
rozporuplné reakce a u určitých osob navozuje dojem, že má více negativních dopadů než pozitiv. Pokud se však objeví životy ohrožující 
epidemie, tito lidé by nepochybně byli mezi prvními, kteří by se vehementně dožadovali nové zachraňující vakcíny. 
Zatímco očkování proti hemofi lům či tetanu je všeobecně akceptováno, očkování proti pneumokokům či meningokokům vyvolává 
diskuse, zda očkovat plošně či ne. 
Problémem současnosti je očkování proti černému kašli. Původně vysoce účinná celobuněčná vakcína, byla díky odpůrcům očkování 
postupně vylepšována, aby byla snížena její reaktogenita, až byla nahrazena acelulární vakcínou. V tuto chvíli je právě pertuse tikající 
bombou, kdy v horizontu několika málo let může být kritickým celosvětovým problémem. Další polemiky vyvolává plošné očkování proti 
varicele. Důvodem je případný posun varicely do vyššího věku díky vymizení přirozeného boosteru, ale i možný vztah k herpes zoster. 
Očkování proti chřipce je také velmi kontroverzní. Chceme očkovat plošně určité kategorie zejména nemocničních lékařů a pracovníci 
lékáren by naopak chtěli sami právě proti chřipce očkovat v lékárnách. Obojí jistě vzbudí vášnivé diskuse. 
Jakékoliv zrušení konkrétního očkování by zřejmě vyvolalo pozitivní reakce, ne tak zrušení očkování proti BCG. 
Obecnými problémy je otázka povinného versus nepovinného očkování, respektive nastavení modelu případného systému odškodnění. 

Aktinomykóza genitálu u mladého muže
Pýchová M.1, Šnelerová M.1, Husa P.1, Juránková J.2, Čermák A.3  
1Klinika infekčních chorob FN Brno a LF MU, 2Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno, 3Urologická klinika FN Brno a LF MU 

Aktinomykotické postižení v oblasti zevního genitálu je poměrně vzácné. S onemocněním se setkáváme převážně u mužů, přičemž 
při anorektální lokalizaci často může dojít sekundárně k šíření zánětlivého procesu i na skrotum a přilehlé měkké části. Diagnostika 
je často zdlouhavá a je nutno vyloučit možné rizikové faktory (imunodefi cit, diabetes) či jiná zánětlivá onemocnění postihující 
perianální oblast jako M. Crohn. Samotná terapie je pak založena na kombinaci dlouhodobé antibiotické léčby a nutnosti chirurgické 
intervence. V naší prezentaci bychom chtěli poukázat na případ 36 letého muže s několik let trvající anamnézou recidivujícího 
zánětlivého postižení v oblasti skrota a přilehlých měkkých tkáních, které i přes intenzivní antibiotickou terapii vedlo k nutnosti 
radikálního chirurgického zásahu.

Centrum pro vysoce nebezpečné nákazy Nemocnice Na Bulovce
Roháčová H.
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha

Infekční onemocnění se podle stupně nebezpečnosti dělí do čtyř úrovní, označovaných jako BSL (Bio Safety Level) 1-4. První dvě 
nejsou z hlediska nebezpečnosti resp. přenosu nijak významné. Zato skupina 3 a 4 vyžaduje speciální postupy a potřebnou míru 
ochrany pro obyvatele i zdravotnický personál. Do skupiny 3 patří onemocnění, která jsou nebezpečná pro okolí nemocného, mo-
hou se šířit do komunity, existuje však na ně účinná léčba nebo prevence. Lze sem zařadit tuberkulózu, chřipku, meningokoková 
onemocnění aj. Do skupiny 4 se řadí nemoci, které patří jednoznačně do VNN. Tyto ohrožují okolí nemocného, mohou se šířit do 
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komunity, avšak neexistuje proti nim účinná léčba či prevence. Sem řadíme především hemorrhagické horečky typu Lassa, Ebola, 
Marburg a další. Při výskytu nemocného s VNN tohoto typu mají být bezodkladně učiněna opatření, která začínají již v místě výskytu 
onemocnění či podezření na něj . Diagnostika a léčba nemocných s VNN nebo podezřením na ně patří na specializovaná pracoviště, 
kterým jsou infekční oddělení. Nejvyšším pracovištěm je Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí (KIPTN) v Nemocnici 
na Bulovce, které má statut Národního centra pro izolaci a léčbu VNN. Na toto pracoviště mají být pacienti s podezřením na VNN 
směřováni. Pokud se objeví podezření na VNN ihned po vstupu do České republiky například po příletu pacienta, je tento směřován 
ihned na KIPTN. Nicméně onemocnění se u pacienta může objevit i několik dní po vstupu do ČR. Ohroženo potom může být 
nejen okolí nemocného včetně zdravotnického personálu pracoviště, které nemocný vyhledá. V rámci hrozeb, které se v nedávné 
době objevily (velká epidemie Eboly v západní Africe, MERS a další) bylo centrum pro VNN v KIPTN dovybaveno další jednotkou 
a pomůckami, tak, aby mohlo zabezpečit péči o pacienty s těmito nákazami. 

Neobvykle těžké průběhy primární infekce HIV
Rozsypal H.
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a NNB, Praha

Po nákaze lidským virem imunodefi cience (HIV) je sérokonverze provázena klinickými příznaky ve více než 50 % případů. Většina 
primárních infekcí HIV probíhá jako chřipkové onemocnění s nespecifi ckými projevy nebo jako onemocnění připomínající infekční 
mononukleózu. Relativně časté jsou exantémy a afty na sliznici dutiny ústní, rovněž myalgie a artralgie. Za určitých okolností může 
být onemocnění provázeno známkami serózní meningitidy či encefalitidy. Hluboký, i když přechodný imunodefi cit může vytvořit 
podmínky pro vznik oportunní infekce. Sdělení upozorňuje na neobvyklé projevy primární infekce HIV a přináší kazuistiky zvláště 
těžkých průběhů: případů akutní encefalitidy s křečemi a případu onemocnění, které připomínalo lymfoproliferativní onemocnění 
masivní lymfadenopatií, pleurálním výpotkem a ascitem. 

Centrum biologické ochrany Těchonín – současná situace
Rybka A.
Centrum biologické ochrany Těchonín, Vojenský zdravotní ústav v Praze a Klinika infekční nemocí Fakultní nemocnice a Lékařské 
fakulty v Hradci Králové

Centrum biologické ochrany Těchonín (CBO) je specializované odborné zařízení a klíčová součást systému biologické ochrany AČR. 
Plní úkoly spojené se zajišťováním ochrany obyvatelstva České republiky i úkoly vyplývající z mezinárodních závazků ČR a z působení 
sil AČR v zahraničí. Součástí je Specializovaná infekční nemocnice (SIN), která je zdravotnickým zařízením vojenského poskytovatele 
zdravotních služeb, jímž je Vojenský zdravotní ústav. V českých podmínkách je jedinečnou nemocnicí specializovanou na závažná 
infekční onemocnění a určenou k poskytování zdravotních služeb v podmínkách úrovně technického zabezpečení 4. stupně (ÚTZ 4), 
zejména izolaci, hospitalizaci a léčbu osob s vysoce nakažlivými nemocemi. Od října 2014 byl vojenskému poskytovateli zdravotních 
služeb rozšířen rozsah zdravotních služeb, které je oprávněn poskytovat v SIN, a to o druhy zdravotní péče „akutní lůžková péče 
standardní v oboru infekční lékařství (20 lůžek) a v oboru lékařská mikrobiologie“. Aktuálně probíhá řízení, jehož cílem je rozšířit 
předmět poskytování zdravotních služeb v SIN o „akutní lůžkovou péči intenzivní“ (8 lůžek). Ukončením tohoto řízení bude zajištěna 
schopnost poskytovat intenzivní péči a provádět základní biochemické a hematologické laboratorní vyšetření v podmínkách ÚTZ 4. 
CBO je stanovena národní působnost v oblasti zajišťování izolace v souladu s Národním akčním plánem ČR pro případ vzniku události 
podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům. CBO poskytuje zálohu lůžek v případě vyčerpání kapacity Centra vysoce nebez-
pečných nákaz Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce.

Význam dolutegraviru v léčbě HIV/AIDS
Sedláček D.
AIDS centrum Infekční klinika, LF UK a FN v Plzni 

Kombinovaná antiretrovirová léčba (zprvu jako HAART) vstoupila do života HIV pozitivních osob v roce 1996. V následujících dvou deká-
dách hrála kontinuální léčba, založená na inhibici reverzní transkriptázy (RTI) HIV-1 dvěma nukleosidovými nebo jedním nukleosidovým 
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a jedním nukleotidovým analogem spolu s jedním nenukleosidovým RTI nebo potencovaným proteázovým inhibitorem (PI) HIV-1, 
zásadní roli v redukci virové zátěže a následné restauraci imunitního systému infi kovaných osob. Později přibyly inhibitory fúze, HIV 
integrázy a vstupu HIV do CD4+ buňky. Jejich zásluhou se infekce HIV stala chronickým léčitelný, ale zatím nevyléčitelným onemocně-
ním. Moderní šetrnější režimy u osob s vysokou adherencí k léčbě vedly k zásadnímu obratu v kvalitě jejich života, v podobě významné 
redukce morbidity a mortality na oportunní infekce a různé nádory. V současné době se predikovaná délka života vysoce adherentních 
HIV pozitivních osob téměř neliší od běžné, HIV negativní populace. Avšak u některých pacientů, nejčastěji v důsledku nonadherence, 
dochází postupně k selekci rezistentních mutant HIV-1, vedoucí k selhání léčby. Aby bylo možno i v budoucnu antiretrovirovu terapii 
(ART) co nejúčelněji používat, vyvíjejí farmaceutické společnosti mnohem šetrnější léčebné přípravky s minimem nežádoucích účinků, 
vysokou genetickou bariérou, oddalující vznik rezistentních mutant HIV, s vynikajícími farmakokinetickými a farmakodynamickými 
vlastnostmi, umožňujícími dávkování jednou denně, navíc s možností sdružovat až čtyři léčivé substance do jedné tablety, což povede 
k dalšímu zvýšení adherence nemocných. Návod k optimálnímu načasování ART nám v květnu 2015 poskytly předběžné výsledky studie 
START. Nově se doporučuje léčit všechny HIV pozitivní osoby, což pravděpodobně nebude z ekonomických důvodů snadné. Mezinárodní 
i národní doporučení ART jsou podložena výsledky klinických studií a trvale se upravují dle nejnovějších poznatků vědy. V současné době 
přichází na trh nové přípravky ze skupiny integrázových inhibitorů, které umožní další změny a simplifi kaci léčebných postupů. Jedním 
z nich je dolutegravir, který je od letošního roku dostupný i našim nemocným. Jeho schválení předcházela řada klinických studií (SINGLE, 
SPRING-2, FLAMINGO, SAILING, VIKING-3). Jeho výhody jsou i ve srovnání s přípravky stejné skupiny nesporné: vynikající PK/PD (UGT 1A), 
T/2 72h (podávání jednou denně), bez boostování, vysoká genetická bariéra, málo NÚ a málo interakcí. Intenzivní vývoj léků bude pokra-
čovat i nadále a díky nanotechnologiím se možná zanedlouho setkáme s léky, které se budou aplikovat jednou za několik měsíců.

Lemierrův syndrom u mladého muže
Smejkal P., Štefan M.
Klinika infekčních nemocí ÚVN, Praha

Autoři představí zajímavou kazuistiku Lemierrova syndromu, který se rozvinul u zcela zdravého 33-letého mladého muže, který byl 
přijat na Kliniku infekčních nemocí ÚVN nejprve jako těžká hnisavá tonsilitis. Pro zhoršování stavu a dýchací obtíže byla rozšířena 
antibiotická terapie z penicilinu na piperacilin-tazobaktam a pacient byl přeložen na JIP. Kultivačně prokázáno z hemokultury 
Fusobacterium necroforum, sonografi cky a CT potvrzena trombóza hlubokých krčních žil. Pacient během 14 dnů na intravenózni 
antibiotické terapii zlepšen a propuštěn do domácí péče na p.o. léčbě.

Autoři ve své přednášce shrnou diagnostiku, terapii a etiologii hnisavé trombofl ebitidy jugulární žíly (tzv. Lemierrův syndrom), málo 
častou, ale nebezpečnou komplikaci tonsilitidy nebo faryngitidy. Pacienty jsou většinou mladí muži s persistující horečkou přes 
dostatečnou ATB léčbu s nastupujícími dechovými obtížemi a prohlubujícími se bolestmi krku. U velké většiny těchto pacientů se 
objevuje septická embolizace do plic. Diagnózu většinou potvrdí CT vyšetření krku a plic.
Empirická terapie by měla obsahovat antibiotika s inhibitory beta-laktamaz, neboť Fusobacterium necroforum může být rezistentní 
na penicilin. I.v. terapie by měla trvat nejméně dva týdny, v těžkých případech je nutný zásah chirurga.

Parazitární infekce zažívacího traktu a možnosti jejich léčby v České republice
Stejskal F.
Klinika infekčních nemocí, 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce v Praze, Infekční oddělení, KN Liberec, Ústav imunologie a mikrobiolo-
gie, 1. LF UK a VFN v Praze

Mezi nejčastější parazitární infekce gastrointestinálního traktu patří střevní helmintické a protozoární infekce. Z parazitárních infekcí 
jater jsou nejčastější a nejzávažnější jaterní amébové abscesy a echinokokové cysty vyvolané Echinococcus granulosus (cystická 
echinokokóza – CE) a E. multilocularis (alveolární echinokokóza – AE). Podle údajů Národní referenční laboratoře pro diagnostiku 
střevních parazitóz je ročně v ČR diagnostikováno kolem 1000 případů enterobiózy, 50 případů askariózy, 10 případů taeniózy, 150 
případů giardiózy a 30 případů infekce Entamoeba histolytica/ E. dispar. Mnohem vzácnější, většinou importované jsou další proto-
zoární (isosporóza, cyklosporóza, kryptosporidióza) či helmintické (ankylostomóza, trichurióza, strongyloidóza) střevní infekce, jichž 
není každoročně diagnostikována více než deset. V současné době je v ČR z antiparazitárních preparátů účinných na gastrointestinál-
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ní parazity registrován pouze metronidazol, který je účinný na anaerobní provoky (amébóza, giardióza, trichomonóza) a mebenda-
zol, který působí na střevní hlístice (enterobióza, askarióza), ale není účinný na tasemnice ani larvální stádia tkáňových helmintóz 
(např. larvální toxokarózu, cysticerkózu a echinokokózu). 
V prezentaci budou uvedeny naše zkušenosti a potíže s léčbou některých střevních a jaterních parazitárních infekcí. V letech 2004-
2014 bylo na Infekční klinice Nemocnice Na Bulovce v Praze diagnostikováno 213 případů importované giardiózy. U 101 z nich jsme 
sledovali odpověď na léčbu metronidazolem, pouze 49 (49 %) pacientů bylo léčeno úspěšně, u 52 (51 %) monoterapie metronida-
zolem selhala. Pacienty s rezistentní giardiózou lze vyléčit kombinací tinidazolu nebo ornidazolu (2x denně 500 mg) s albendazolem 
(2x denně 400 mg), ale tato léčba není zdravotními pojišťovnami obvykle hrazena. V současné době sledujeme na našich praco-
vištích šest pacientů s alveolární echinokokózou. U většiny z nich je postižení jater tak rozsáhlé, že je nelze řešit radikální operací 
a pacienti jsou závislí na dlouhodobé léčbě albendazolem. U jedné z našich pacientek byla diagnóza AE stanovena v dubnu 2015, ale 
do konce srpna 2015 nemá léčbu albendazolem od VZP schválenu a uhrazenu. V první polovině roku 2013 bylo na Opavsku nakaženo 
25 osob tasemnicí Taenia saginata. Většina pacientů byla léčena mebendazolem, místo mnohem účinnějšího prazikvantelu, který si 
po jeho dovozu museli uhradit sami. Vzhledem k tomu, že lze v následujících letech očekávat zvýšený výskyt importovaných parazi-
tárních infekcí, je nutné, aby se dostupnost antiparazitárních preparátů v ČR zlepšila.
Příspěvek vznikl s částečnou podporou grantů VR KN Liberec a Univerzity Karlovy v Praze (PRVOUK č. P25/LF1/2).

Prediktívne faktory úspešnosti liečby infekcií krvného riečiska
Strehárova A., Garabášová M., Brňová J., Mačeková Ľ.
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská Univerzita, Trnava; Infekčná klinika, Fakultná nemocnica Trnava; Katedra LVM 
v zdravotníctve, FZaSP, Trnavská Univerzita, Trnava; Oddelenie klinickej mikrobiológie, AnalytX s.r.o., Trnava, Slovenská republika

Úvod: Infekcie krvného riečiska (BSI) sú jednými z najzávažnejších infekcií, podieľajúcich sa na vysokej mortalite pacientov 
a navýšení nákladov na zdravotnú starostlivosť. Cieľom práce bolo vyhodnotiť prediktívne faktory úspešnosti liečby a adekvátnosť 
empirickej terapie u pacientov s BSI. 
Metodika: Observačná štúdia bola vykonaná v období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2014 vo FN Trnava. Do sledovania boli 
zahrnutí pacienti, u ktorých bola prítomná minimálne jedna pozitívna krvná kultúra pre uznávaného patogéna, alebo 2 krvné kultú-
ry s kožnými kontaminantmi a minimálne dve kritéria SIRS. Na účely štúdie bola vstupná empirická antibiotická liečba považovaná 
za vhodnú, ak pacient v priebehu 24 hodín po odbere hemokultúry prijímal aspoň jeden účinný liek in vitro proti vyvolávajúcemu 
agens. Údaje boli analyzované prostredníctvom logistickej regresie. Distribúci a Kaplan - Meierových kriviek prežívania. Štatisticky 
významné rozdiely v prežívaní pacientov boli určené prostredníctvom Log - rank testu. Za hladinu významnosti sme zvolili P< 0,05. 
Štatistické testy boli spracované v programe R - project. 
Výsledky: V sledovanom období sme zaznamenali 420 prípadov laboratórne potvrdených BSI. Celkovo 61% BSI vzniklo počas hospi-
talizácie, 20,5% bolo asociovaných s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 18,6% BSI bolo získaných v komunite. Najčastejšími 
pôvodcami boli E. coli (23,3%), Staphylococcus aureus (15,6%) a CoNS (14,4%). Celkovo u 49,5% (208) prípadov bola empirická 
terapia klasifi kovaná ako neadekvátna, s 40,4% letalitou. V multivariantnej analýze boli nezávislými rizikovými faktormi spojenými 
s neadekvátnym podaním empirickej terapie - vyšší vek (OR=1,04; 95CI 1,01-1,07; P=0,02), BSI spôsobené ESBL-Enterobacteriaceae 
(OR=21,8; 95CI 9,54-49,77; P<0,0001), stúpajúce Charlson komorbidity skóre (OR=1,24; 95CI 1,01-1,51; P=0,04) a akvirácia na 
non-JIS oddeleniach (OR=4,65; 95CI 1,35-15,96; P=0,01). Z hľadiska distribúcie prežívania, pacienti s adekvátnou empirickou 
terapiou prežívali signifi kantne dlhšie v porovnaní s pacientmi s neadekvátnou empirickou terapiou (P<0,0001). Nezávislými 
prediktormi 28-dňovej letality boli vyšší vek (OR=1,04; 95%CI 1,01-1,07;P=0,004), vyššie Pitt bakteriémia skóre (OR=1,47; 95%CI 
1,19-1,80;P=0,0003), vyššie SOFA skóre (OR=1,25; 95%CI 1,05-1,49;P=0,01), prítomnosť septického šoku (OR=4,86; 95%CI 1,52-
15,6;P=0,008), sekundárny pôvod BSI pri infekcii pľúc (OR=3,79; 95%CI 1,37-10,5;P=0,01), BSI spôsobené Pseudomonas aeurigi-
nosa (OR=3,85; 95%CI 1,03-14,3;P=0,04) a neadekvátna empirická terapia (OR=5,39; 95%CI 2,16-13,4;P=0,0003).
Záver: V našom sledovanom súbore mala neadekvátna empirická terapia zásadný vplyv na prognózu pacientov s infekciou krvného 
riečiska a signifi kantne zvyšovala šancu nepriaznivého výsledku liečby najmä u pacientov s infekciou spôsobenou MDR Gram-nega-
tívnymi baktériami. 



KONGRES klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie – KMINE 2015

PROGRAMOVÝ SBORNÍK- 48 -

Netuberkulózní mykobakterie a aviární mykobakterióza dětí
Svobodová J.1, Holčíková A.2, Hlaváčová A.2

1IFCOR-99, s. r. o., Brno, 2FN Brno a LF MU, Klinika dětských infekčních nemocí

V červenci 2015 bylo popsáno více než 170 druhů rodu Mycobacterium (M.). Převážnou většinou jde o netuberkulózní mykobakterie 
(NTM) nazývané rovněž atypické, podmíněně patogenní, oportunní, environmentální. Jsou všudypřítomné. Jejich rezervoárem jsou 
především vodní zdroje, půda, prach, ptáci.
Počet infekcí způsobených NTM se zvyšuje. Je to způsobeno nárůstem ohrožených populací, zdokonalováním informovanosti i dia-
gnostických možností. Onemocnění se nazývá mykobakterióza. Nemocný není pro okolí nakažlivý. Infekci je možné získat inhalací 
infekčního aerosolu, deglutinací přes ústní sliznici nebo kontaktní cestou, kdy původci vstupují do podkoží oděrkami. Klinický obraz 
se nijak neliší od tuberkulózy. V diagnostice má klíčové postavení bakteriologické vyšetření s kultivačním průkazem vyvolavatele, 
přínosný je i histologický nález granulomatózní léze. NTM se vyznačují vysokou rezistencí. Léčba mykobakterióz tak není vůbec 
jednoduchá. Je dlouhodobá a zásadně kombinuje více chemoterapeutik. Proto je zatížena širokým spektrem nežádoucích účinků 
u zpravidla již imunokompromitovaných pacientů. 

Snad nejčastějším etiologickým agens mykobakterióz je M. avium – M. intracellulare komplex (MAIC). MAIC je zároveň nejčastější 
mykobakteriální infekcí komplikující AIDS. 
Aviární mykobakterióza je protrahované onemocnění. U dospělé populace postihuje převážně plíce, ale může způsobit také di-
seminované infekce. Z dětí onemocní aviární mykobakteriózou především ty, které nebyly kalmetizovány. Souvisí to se zkříženou 
imunitou. BCG vakcína významnou měrou chrání nejen před tuberkulózou, ale také před aviární mykobakteriózou. Ta typicky vzniká 
u dětí předškolního věku a nejčastěji probíhá pod obrazem krční lymfadenitidy. Z důvodu rezistence etiologického agens nebývá 
konzervativní léčba úspěšná, proto je často indikována léčba chirurgická. Chirurgický výkon je vhodné krýt kombinací antimykobak-
teriálních preparátů.

Interference NTM s ochrannou účinností BCG byla pozorována v letech 1986-1993, kdy ve třech krajích republiky byla plošná kalme-
tizace omezena na rizikové novorozence. Významná změna pak nastala na konci roku 2010, kdy byla plošná BCG vakcinace zrušena. 
Od 1.11.2010 se povinně kalmetizují pouze rizikoví novorozenci.

Spoluprací Laboratoře pro diagnostiku mykobakterií s Klinikou dětských infekčních nemocí byly během prvního půlroku 2015 zachy-
ceny dva kultivačně pozitivní případy mykobakteriózy krčních uzlin malých nekalmetizovaných dětí. V obou případech bylo identi-
fi kováno M. avium. Další čtyři pacienty se bakteriologicky potvrdit nepodařilo. Důvodem mohla být již zavedená léčba kombinací 
clarithromycinu a rifampicinu.

Naše zkušenosti s fi daxomicinem
Širůček P.
Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava

Ve sdělení se budu zabývat celkovým počtem odléčených pacientů na naší klinice, podrobněji pak ve třech vybraných kazuistikách.

OPAT (Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy) – ambulantní parenterální antibiotická terapie
Štefan M.
Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Praha

V příspěvku je představena problematika ambulantní parenterální antibiotické terapie (OPAT, z anglického Outpatient Parenteral 
Antibiotic Therapy). Autor uvádí své zkušenosti s touto léčbou ve Velké Británii. Podává přehled o indikacích, kontraindikacích, 
výhodách, nevýhodách a komplikacích OPAT. V závěrečné části je prezentován soubor pacientů léčených v OPAT na Klinice infekčních 
nemocí 1. LF UK a ÚVN od ledna 2015. Cílem sdělení je zvýšit povědomí o této nové léčebné modalitě. 
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Očkovanie migrantov
Urbančíková I., Hudáčková D.
Detské infekčné oddelenie, Centrum na očkovanie detí s komplikáciami a kontraindikáciami očkovania, Detská fakultná nemocnica 
Košice, Slovenská republika

V súčasnej dobe sme denne konfrontovaní so správami o veľkom pošte migrantov, ktorí prichádzajú do Európy. V médiách sa rozo-
berajú politické, ekonomické, sociálne, kultúrne, náboženské problémy, ktoré s tým súvisia. Minimum pozornosti sa však venuje 
verejno-zdravotníckej stránke tohto závažného fenoménu dnešných dní. Medzi migrantmi sa nachádzajú dospelí jedinci rôzneho 
veku, deti vrátane dojčiat, tehotné ženy. Nie všetci migranti sa stanú aj imigrantmi, teda chcú ostať v našich krajinách aj trvalo žiť. 
Na našich územiach sa postupne zriaďujú prechodné zberné tábory, kde sa budú migranti zdržiavať určitú prechodnú dobu. Táto 
riziková skupina ľudí sa stáva potenciálnym zdrojom zavlečenia u nás eliminovaných infekčných chorôb, prípadne aj zdrojom vzpla-
nutia niektorých infekčných ochorení.
Americký poradný výbor pre očkovanie (ACIP) vydal základné odporúčania na očkovanie imigrantov. Utečenci nevyžadujú očkovanie 
ihneď pri vstupe do krajiny, avšak ak ostávajú v krajine, v priebehu prvého roka pobytu by mali preukázať absolvované očkovania. 
Pre dôkaz o predchádzajúcom očkovaní (BCG, DTP, poliomyelitída, hepatitída B, morbili) je akceptovaná zásadne iba písomná zdra-
votná dokumentácia. Pri chorobách ako hemofi lové a pneumokokové invázne ochorenia, mumps, rubeola, hepatitída A a varicela je 
zároveň nízka pravdepodobnosť absolvovaného očkovania v rozvojovej krajine. Medzi základné kritériá očkovania imigrantov v USA 
patrí: 1) vakcíny musia byť ordinované podľa veku jedinca; 2) vakcíny musia chrániť voči chorobám, ktoré môžu potenciálne spôsobiť 
vypuknutie choroby na území; 3) vakcíny musia chrániť voči chorobám, ktoré boli eliminované alebo sú v procese eliminácie v kraji-
ne. 
Uvedené kritériá sa dajú iba čiastočne uplatniť v podmienkach migrantov, kedy zásadným spôsobom o očkovaní rozhoduje doba ich 
pobytu na našom území ale aj uprednostnenie kolektívnej ochrany obyvateľstva. Ak by migranti zostali na našom území dlhšiu dobu 
je vhodné očkovať z epidemiologického hľadiska prioritne neimúnnych jedincov voči morbilám, mumpsu a rubeole jednou dávkou 
MMR vakcíny (deti od veku 12 mesiacov a dospelých jedincov, s výnimkou tehotných žien). Individuálnu ochranu voči tetanu, záškr-
tu, pertussis, hepatitíde B, poliomyelitíde, hemofi lovým a pneumokokovým inváznym ochoreniam indikovať podľa predpokladanej 
dĺžky pobytu na našom území a veku migranta.
Očkovanie tejto skupiny osôb sa má realizovať rovnako na základe všeobecných oficiálnych odporúčaní, za dodržiavania trvalých 
a dočasných kontraindikácií očkovania konkrétnou vakcínou.

Aktuální data surveillance invazivního meningokokové onemocnění v ČR, jako podklad pro kvalitní vakcinační strategii
Vacková Z., Křížová P., Musílek M., Bečvářová Z., Kozáková J.
Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Státní zdravotní ústav, Praha

V České republice bylo v roce 2014 v programu surveillance invazivního meningokokového onemocnění (IMO) zjištěno celkem 42 
onemocnění (nemocnost klesla na 0,4/100 000 obyv.), z nichž 5 skončilo úmrtím (celková smrtnost stoupla na 11,9 %). Dvě úmrtí 
byla způsobena séroskupinou B, dvě séroskupinou C a jednoho séroskupinou X. Procento onemocnění způsobených N. meningitidis 
B v roce 2014 kleslo na 57,1 %. Oproti tomu procento onemocnění způsobených N. meningitidis C stouplo na 21,4 %. V roce 2014 
byla dvě onemocnění způsobena séroskupinou W135, jedno Y a jedno X. V roce 2014 kleslo procento IMO, u nichž nebyla prokázána 
séroskupina N. meningitidis ND na 11,9 %. Laboratorní diagnostika IMO si v ČR udržela roku 2014 výbornou úroveň, 97,6 % případů 
bylo potvrzeno laboratorně. 
V roce 2014 došlo k poklesu nemocnosti v nejmladší věkové skupině 0-11 měsíčních a 15-19 letých. Nemocnost u 1-4 letých dětí se 
prakticky nezměnila. Nejvyšší nemocnost séroskupina B způsobuje v nejmladší věkové skupině, kde však od roku 2007 měla klesající 
trend, ten se v roce 2009 zastavil na 5,9/100 000 a od roku 2010 docházelo k postupnému vzestupu na 11,0/100 000 v roce 2013. V 
roce 2014 došlo opětovně k poklesu na 2,8/100 000. Pokles lze ovšem označit za artefi cielní, jelikož u poloviny případů IMO v dané 
věkové kategorii se nepodařilo prokázat séroskupinu. Nemocnost způsobená séroskupinou C dosahuje v posledních letech ve všech 
věkových skupinách nízkých hodnot. U žádného z pacientů s invazivním meningokokovým onemocněním z roku 2014 nebyla hláše-
na vakcinace meningokokovou vakcínou.
Za současné epidemiologické situace, tj. nejvyšší nemocnost séroskupinou B ve věkové skupině 0-11 měsíců a vysoké procento 
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hypervirulentních klonálních komplexů typických pro séroskupinu B, je pro ČR žádoucí účinná vakcína proti meningokoku B (MenB) 
a její zařazení do očkovacího schématu malých dětí. MenB vakcína je však vhodná k aplikaci i pro adolescenty, kteří již několik let 
jsou více postiženi séroskupinou B než C. MenB vakcína byla v lednu 2013 celoevropsky registrována a od dubna roku 2014 je do-
stupná v ČR. Při epidemiologické situaci v ČR, kdy incidence IMO je nízká (0,5-1,0/100 000 obyvatel za posledních 10 let), vstupuje 
do popředí význam individuální ochrany a očkování rizikových skupin populace. Dokud nebude vyvinuta univerzálně účinná vakcína 
proti všem séroskupinám N. meningitidis, je doporučena kombinace konjugované tetravakcíny A, C, W135,Y a vakcíny MenB viz. 
Doporučení pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním dostupné na webových stránkách České vakcinologické 
společnosti (http://www.vakcinace.eu/doporuceni-a-stanoviska), Národní imunizační komise (http://www.mzcr.cz/Verejne/
dokumenty/doporuceni-ceske-vakcinologicke-spolecnosti-pro-ockovani-proti-invazivnim-mening_8893_1985_5.html) či NRL pro 
meningokokové nákazy (http://www.szu.cz/tema/prevence/doporuceni-ceske-vakcinologicke-spolecnosti-pro-ockovani). 

Poděkování: Práce byla částečně podpořena grantem 15-34887A Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky.

Problematika CD infekcí ve FN Olomouc
Vágnerová I., Krůtová M.
Ústav mikrobiologie LF UP a FN Olomouc, Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol Praha

Infekce vyvolané toxigenními kmeny Clostridium diffi  cile jsou nejčastější příčinou nozokomiálních průjmů. V posledních letech je zazna-
menána jejich narůstající incidence v Evropě i v České republice. V prevenci šíření těchto závažných infekcí se uplatňuje zejména rychlá 
diagnostika založená na detekci toxinů A/B C. diffi  cile ve stolici, izolace a řádná terapie pacienta, dezinfekce prostředí a v neposlední řadě 
restrikce užívání antibiotik.
Ve FNO jsou toxiny C. diffi  cile vyšetřovány od r. 2002. V současné době je u všech vzorků stolic odebraných k průkazu toxinů prokazován 
nejdříve enzym GDH typický pro C. diffi  cile, při jeho pozitivitě jsou následně detekovány toxiny. Pokud jsou tyto negativní, test je opako-
ván s kmenem C. diffi  cile narostlým po 48 hod kultivaci na selektivní Brazierově půdě. K podrobnější analýze - ribotypitaci jsou vybrané 
izoláty zasílány do laboratoře CDI ÚLM FN Motol.
Incidence záchytu toxigenních kmenů C. diffi  cile ve FNO se v posledních 5 letech pohybuje mezi 2 až 2,5 případy na 10000 ošetřovacích 
dnů. Nejčastějšími ribotypy jsou 001 a 176, avšak v r. 2015 ribotyp 001 představoval 61 % izolátů, zatímco ribotyp 176 nebyl prokázán. 
Tento nález lze považovat za epidemiologicky závažný. Žádný z testovaných izolátů nebyl rezistentní k metronidazolu ani k vankomycinu. 

Podpořeno grantem UP č. LF 2013-012
PCR ribotypizace podpořena granty MZ ČR-RVO FN v Motole 00064203 a IGA NT 14209-3

Není pneumonie jako pneumonie
Zítová J., Dyrhonová M.
Infekční oddělení Nemocnice Mělník

V letošním roce jsme v nemocnici Mělník léčili kromě mnoha dalších i dva pacienty s bronchopneumonií, která se zpočátku jevila 
jinak než na samotném konci, průběh nemoci obou ukázal, že v medicíně není nic podle učebnic, antibiotická léčba selhává a kon-
zultace i spolupráce jiných odborností je nezbytná. 

Představujeme kazuistiky dvou pacientů: 

V prvním případě se jednalo o mladou doposud zdravou ženu se vstupní diagnózou levostranné bronchopneumonie s fl uidothora-
xem, která vykazovala i přes intenzívní antibiotickou léčbu vysoké zánětlivé parametry a progredující RTG nález. Doplnili jsme CT i CT 
angio a ve spolupráci s plicním odd v jiné nemocnici byl doplněn BAL, pro podezření na tumorózní infi ltraci v cytologickém nálezu 
byla přeložena na plicní oddělení , ale defi nitivní diagnóza byla stanovena až na nefrologii IKEM. 

Druhý pacient, poměrně mladý muž, po splenektomii již řadu let pro konzervativně nezvladatelnou idiopatickou trombocytopenic-
kou purpuru (ITP), očkovaný řádně a navíc podle doporučení pro asplenické, byl přijat na interní oddělení nemocnice Mělník s těžkou 
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trombocytopenií v rámci relapsu ITP. Přes noc po přijetí se u něj rozvinula dušnost a následně i na RTG prokázaná bilaterální bron-
chopneumonie s fl uidothoraxem s nutností intenzivní péče JIP. Pro ITP byly podávané vysoké dávky kortikosteroidů, pro pneumonii 
kombinovaná antibiotická léčba i s antimykotiky. Po 14 dnech došlo k úpravě trombocytopenie, k regresi zánětlivých parametrů i ke 
klinickému zlepšení a ke kompletnímu vymizení zánětlivých ložisek na RTG snímku. Byla naplánovaná dimise během dalších dvou 
dnů ,ale 2.den po vysazení ATB i antimykotik došlo nečekaně k prudkému zhoršení stavu s těžkou dušností, hyposaturací, s nutností 
UPV a péče ARO oddělení, to ovšem již v Nemocnici Na Bulovce. Konečná diagnóza - s fatálním dopadem pro pacienta. Nemocného 
jsme po dobu pobytu v naší nemocnici sledovali konziliárně. 

Vzhledem k tomu, že v naší nemocnici není plicní oddělení, tak se setkáváme velmi často s diagnózou bronchopneumonie. Uvedené 
dva případy patří do výčtu závažných, se kterými se v poslední době střetáváme a nutí nás ke stálé pokoře, trvalému studiu a potřebě 
konzultovat závažné průběhy s erudovanými kolegy.
Pozdní diagnostika HIV infekce u pacientů AIDS centru Ostrava v letech 2000 – 2015 
Zjevíková A., Olbrechtová L.
Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava

Úvod: HIV pozitivních pacientů v ČR přibývá. Léčba nemocných vede ke snížení virové nálože. Dobře léčený pacient získá možnost 
plnohodnotného života a zároveň se snižuje pravděpodobnost přenosu infekce. Pro veřejné zdraví i pro prognózu jednotlivce je 
žádoucí diagnostikovat a léčit nemocné co nejdříve. V práci analyzujeme informace o pacientech, diagnostikováných v pozdějších 
stadiích onemocnění.
Materiál a metodika: V období 01/200-06/2015 bylo v AIDS centru Ostrava diagnostikováno 175 HIV pozitivních pacientů, 2-22 osob 
ročně. Z toho 131 bylo diagnostikováno v časném stadiu onemocnění. U zbývajících 44 osob bylo onemocnění diagnostikováno 
pozdně. Z nich 36 osob splňovalo kritéria stadia C3.
Výsledky: V jednotlivých letech bylo pozdně diagnostikováno 0-7 pacientů, průměrně téměř 3 osoby ročně, maximálně 84% v roce 2002. 
Průměr za sledované období činí téměř 31% ročně, tedy více něž celorepublikový průměr, 7-15% diagnostikovaných ve stadiu C3. 
V Ostravě bylo z důvodů blízkosti sousedícího Polska a azylového zařízení Vyšní Lhoty sledováno vždy hodně cizinců. Z 44 pozdně 
diagnostikovaných pacientů bylo 14 cizinců, tedy 31% oproti 69% Čechů. 
Velký počet nově a současně i pozdně diagnostikovaných jsou velmi mladí. Tři pozdně diagnostikovaní pacienti, což je 7%, byli ve 
věku 15-24 let a 20 osob, tedy celých 45% , pochází z věkové skupiny 25-34 let. 
Podle pohlaví bylo pozdně diagnostikováno 34 mužů a 10 žen, tedy 77% a 23%. Poměr HIV pozitivních žen se v ČR v uvedených 
letech pohybuje mezi 10-23%. U žen se na onemocněním virem HIV myslí méně a častěji dochází k pozdní diagnostice.
Nejčastějšími diagnózami u pacientů ve stadiu C3 byly oportunní infekce: pneumocystová pneumonie 7x, tuberkulóza 7x (5x cizinci). 
Bakteriální těžkou pneumonií onemocněli 4 pacienti, 2 měli jícnovou kandidózu, další 2 pacienti onemocněli mozkovou toxoplaz-
mózou a u 2 pacientů bylo diagnostikováno HIV orgánové postižení, nefritida s nutností chronické hemodialýzy a HIV myelitida 
s trvalou parapézou. Jeden pacient měl diagnostikovanou CMV encefalitidu a u 4 dalších se nám předpokládanou oportunní infekci 
nepodařilo diagnostikovat. Z nádorových onemocnění asociovaných s HIV infekcí byl u 2 pacientů diagnostikován Kaposiho sarkom 
a u jednoho Burkitův lymfom. Wasting syndrom byl zjištěn celkem u 4 pacientů. U pacientů, kteří nesplňovali kritéria stadia C3 byla 
u 7 důvodem vyšetření nespecifi cká lymfadenopatie a jedna pacientka byla diagnostikována v graviditě.
Počet CD4 lymfocytů byl u 36 pacientů pod 200, z nich dokonce 16 mělo CD4 lymfocyty pod 50. Jen u 6 pacientů byl počet CD4 
lymfocytů 200-400. U zbývajících 2 pacientů s tuberkulózou byl počet CD4 lymfocytů nad 500. 
Závěr: Počet pozdně diagnostikovaných HIV pozitivních pacientů v AIDS centru Ostrava se pohybovat do 7 osob ročně, průměrně 31% 
všech diagnostikovaných, což je číslo alarmující. Jen masivní úsilí vložené do prevence by mohlo situaci postupně změnit. 

Antimikrobiální rezistence – ohrožení účinné léčby infekcí a její důsledky
Žemličková H.
Ústav klinické mikrobiologie, LF UK a FN Hradec Králové, NRL pro antibiotika, SZÚ Praha 

Antibiotika patří k největším objevům 20. století. Využití penicilinu pro terapeutické účely
zahájilo zlatou éru antibiotik a v dnešní době je prakticky nemožné představit si moderní medicínu bez těchto léků. Chirurgické 
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zákroky, použití agresivní chemoterapie nebo transplantační výkony – všechny tyto úkony by bez podpory antibiotické léčby nebyly 
možné. Používání antibiotik je ovšem doprovázeno nepříjemným vedlejším efektem, ziskem odolnosti mikrobů vůči antibiotikům 
a postupnou náhradou vnímavé populace mikrobů těmi rezistentními a jejich dalším šířením. Nárůst výskytu bakterií rezistentních 
k antibiotikům, která byla vůči nim původně účinná, je globální hrozbou, která významně snižuje kvalitu života lidské populace. 
Antibiotická rezistence je faktorem přispívající ke zvýšené morbiditě a mortalitě, především hospitalizovaných pacientů, a předsta-
vuje i velkou ekonomickou zátěž pro celou populaci. Příčiny celosvětového výskytu a rychlého šíření antibiotické rezistence nejsou 
doposud spolehlivě objasněny, je však doloženo, že nejúčinnějším opatřením pro prevenci vzniku a šíření antibiotické rezistence je 
celkové snížení spotřeby antibiotik a změna jejich kvalitativního užívání. Ačkoliv by spotřeba antibiotik používaných v dané zemi 
měla refl ektovat frekvenci infekčních onemocnění, epidemiologickou situaci i zohledňovat míru rezistence k různým skupinám 
antibiotik, je ve skutečnosti ovlivňována řadou jiných faktorů, jejichž výsledkem jsou nepřiměřené a nezdůvodněné aplikace antibio-
tik, zejména u virových infekcí.
V mnoha studiích bylo opakovaně zjištěno, že až 50% antibiotik užívaných v léčbě komunitních infekcí je použito nesprávně. V 
nemocnicích jsou infekce spojené se zdravotní péčí vyvolané rezistentními bakteriemi spojeny s vyšší atributivní mortalitou, morbi-
ditou a prodloužením doby hospitalizace v porovnání s infekcemi, které jsou způsobené bakteriemi citlivými k antibiotikům. V řadě 
zemí bylo vyzkoušeno mnoho různých strategií, jejichž implementace měla vést k redukci nákladů a zlepšení kvality použití antibio-
tik. Kontinuální edukace odborné veřejnosti, terapeutické guidelines a doporučené postupy založené na důkazech jsou nezbytnými 
složkami každého programu, jehož cílem je ovlivnění preskripčních návyků lékařů a prohlubují  povědomí i akceptaci všech opatření, 
které mají vést k racionalizaci preskripce antibiotik. 

POSTERY
Infekční mononukleóza probíhající pod obrazem těžké hepatitidy
Adamčíková J.1, Knížek P.1, Nová M.2, Chlumská A.3, Krejsek J.4

1Infekční oddělení, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubice, 2Fingerlandův ústav patologie, Fakultní 
nemocnice Hradec Králové, 3Bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň, 4InterImun s.r.o. Pardubice

Infekční mononukleóza je běžné virové onemocnění typické pro věkovou skupinu adolescentů a mladých dospělých (nejvyšší 
incidence byla prokázána ve věkové skupině 15-24 let1). Nejčastějším původcem je Epstein - Barrové (EB) virus patřící do rodiny 
herpetických virů, který vykazuje afi nitu k jaterní tkáni. Mírné zvýšení transamináz je typické pro laboratorní obraz infekční mono-
nukleózy, ale závažné hepatitidy s ikterem vedoucí až k cirhóze či jiným chronickým následkům jsou popisované vzácně1.
Kromě podpůrné terapie a použití kortikoidů byly v léčbě hepatálních komplikací infekční mononukleózy způsobené Epstein - Barro-
vé virem s úspěchem aplikovány antivirotika typu acikloviru a valgancikloviru (derivát gancikloviru)2,3,4.
Předkládáme případ 36 letého muže (anamnesticky stav po levostranné nefrektomii pro metanefrický adenom před 8 lety) s nety-
pickým průběhem infekční mononukleózy (etiologicky EB virus) pod obrazem těžké hepatitidy s ikterem. Úvodem si pacient stěžoval 
na únavu, zvýšené teploty a zvětšenou lymfatickou uzlinu v pravém třísle. Brzy po přijetí se vyvinula těžká hepatitida s ikterem 
a rozvojem drobného ascitu. Diagnóza v tomto případě byla postavena na serologickém průkazu IgM protilátek proti EB viru (anti 
VCA IgM, anti EA IgM) a následné konverzi na IgG protilátky. První serologie EB viru odebrána druhý den hospitalizace byla negativ-
ní. Proto vzhledem k věku pacienta a obavy, že by se mohlo jednat o postižení jater neinfekčního původu (metabolické, autoimunit-
ní, onkologické) byla rychle provedena histologická a imunofenotypizační vyšetření, která významně podpořila diagnózu EB virózy 
(i přes negativitu PCR DNA EBV v krvi v průběhu rozvinutého klinického obrazu). Imunfenotypizace byla provedena z periferní krve 
a kostní dřeně, histologicky byl vyšetřen vzorek bioptované jaterní tkáně a exstirpované tříselné lymfatické uzliny. Jaterní poškození 
se úplně upravilo za použití pouze podpůrné léčby. 

Literatura:
1. Mandell, Douglas, and Bennett\‘s: Principles and Practice of Infectious diseases, Sixth edition, 2005
2 . Cauldwell K, Williams R: Unusual presentation of Epstein - Barr virus hepatitis treated successfully with valganciklovir, J Med Virol. 
2014; 86 (3): 484-6
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3. Pisapia R., Mariano A.,Rianda A., Testa A., Oliva A., Vincenzi L.: Severe EBV hepatitis treated with valganciklovir, Infection.2013; 41 
(1): 251-4
4. Rafailidis PI, Mavros MN, Kapaskelis A, Falagas ME: Antiviral treatment for severe EBV infections in apparently immunocompetent 
patients, J Clin Virol. 2010; 49 (3): 151-7

Záchyt nádorů v ordinaci praktického lékaře
Azeem K., Ševčíková J., Kollárová H.
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc

Nádorová onemocnění představují druhou nejčastější příčinou smrti u nás i ve vyspělých zemích a jejich incidence stále narůstá. 
Praktický lékař, jako lékař na první linii, hraje významnou nejen roli při včasném záchytu ať už prostřednictvím screeningových 
programů, tak rozpoznání prvních příznaků onemocnění. Národní screeningové programy v současnosti zahrnují screening kolo-
rektálního karcinomu (vyšetření na okultní krvácení či primární kolonoskopie), screening karcinomu prsu (mamografi cké vyšetření) 
a screening karcinomu děložního hrdla (cytologické vyšetření). Praktický lékař úzce spolupracuje zejména na screeningu kolorek-
tálního karcinomu (spolu s gynekology) a screeningu karcinomu prsu. Navíc, k těmto národním screeningovým programům provádí 
vyšetření kůže (pro nádory kůže) a využívá oportunistické metody screeningu (stanovení hladiny PSA, orientační močové vyšetření 
apod.).
Studie zaměřená na záchyt nádorových onemocnění v ordinaci praktických lékařů probíhala v letech 2013–2015. Zahrnovala 5 
ordinací praktických lékařů. V ordinacích bylo ve sledovaném období evidováno 4 000 pacientů, kteří splňovali podmínky národního 
screeningového programu (věk min. 45 let u žen a 50 let u mužů). Studie zjišťovala využívání onkologických screeningových vyšetře-
ní ve sledovaných ordinacích v období mezi lety 2002-2014.
Screening nádorových onemocnění je účinnou metodou prevence. Využíváním sceeningových pogramů lze snižovat mortalitu vybra-
ných typů nádorových onemocnění. Studie ukazují, že optimálních výsledů screeningové programy dosahují při pokrytí minimálně 
45 %, optimálně však až 65 % cílové populace, kdy kromě poklesu mortality dochází rovněž k návratnosti nákladů do programů 
investovaných. Snahou zvýšit účast na screeningu nádorových onemocnění je také nově zavedené adresné zvaní.

Práce byla podpořena grantem „Eff ectivity of secondary prevention for cancer in a general practitioner´s offi  ce“ Research Support 
Foundation, Vaduz.

Herpetická encefalitida a meningitida Srovnání průběhu infekcí centrálního nervového systému způsobených HSV-1 
a HSV-2
Baštáková L., Husa P., Erdem H.
Klinika infekčních chorob FN Brno, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Herpetická encefalitida, způsobená viry herpes simplex 1 a 2, je nejčastější formou sporadické virové encefalitidy u dospělých a před-
stavuje celosvětově 10-20 % všech virových encefalitid. Roční incidence se pohybuje kolem 2 – 3 případů na 1 milion dospělých. HSV 
typ-1 je etiologickým faktorem v 90 % případů.
Neurologická symptomatologie je nejzávažnější komplikací a vyžaduje dlouhodobou antivirovou terapii s následnou rekonvalescencí. 
Navzdory dostupné a efektivní léčbě zůstává morbidita i mortalita tohoto onemocnění stále vysoká. 
Do našeho souboru bylo zařazeno celkem 27 pacientů hospitalizovaných na Klinice infekčních chorob v Brně od 1. ledna 2011 do 
31. května 2015, z toho 13 mužů a 14 žen ve věkovém intervalu 19 - 81 let. Podmínkou zařazení byla prokázaná infekce centrálního 
nervového systému na základě vyšetření mozkomíšního moku a potvrzená nebo předpokládaná etiologie HSV typ-1 nebo HSV typ-2. 
Pacienti byli rozděleni do 2 skupin podle výsledku vyšetření mozkomíšního moku – HSV-1 (n=16) a HSV-2 (n=11). Mezi jednotlivými 
skupinami byly srovnávány klinické příznaky, závažnost průběhu, délka hospitalizace, délka léčby a následky. Z hlediska sledovaných 
parametrů byl prokázán statisticky významný rozdíl ve výšce tělesné teploty, klinických příznaků a délky hospitalizace u infekce HSV 
typ-1, jehož průběh se jeví jako závažnější a rizikovější. 
Největší soubor pacientů s herpetickou meningoencefalitidou byl publikován v r. 2015 (Erdem H. et al.), do kterého bylo zahrnuto 
celkem 501 pacientů z 35 center z 10 zemí. Této mezinárodní studie se účastnilo i naše pracoviště. Na základě prvního hodnocení bylo 
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prokázáno, že klinická závažnost následků je v přímé korelaci s věkem a v nepřímé korelaci s časným zahájením antivirové terapie. 
Soubor pacientů hospitalizovaných na Klinice infekčních chorob FN Brno v letech 2011 – 2015

Systematický screening BKV DNA u pacientů po transplantaci ledviny ve FN Olomouc
Bednaříková J., Bartková M., Pjajková D., Zrníková L., Krejčí K., Novotný D.
Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc

Polyomavirová nefropatie (PVAN) vyvolaná BK virem představuje významnou komplikaci vedoucí ke zhoršení funkce, dysfunkci 
až možné ztrátě štěpu u příjemců ledvinných transplantátů. Existují doporučení na screening a monitorování BKV u pacientů po 
transplantaci ledviny (Tx), algoritmus monitoringu není dosud standardizován. 
V naší laboratoři provádíme stanovení BKV DNA metodou real-time PCR v moči a plazmě. Během období 10/2012 – 6/2015 jsme 
vyšetřili 2234 vzorků u 406 pacientů po transplantaci ledviny. 
U 15 pacientů byla detekována hraniční pozitivita v plazmě (hodnoty ≥ 103 < 104 kopií/ml), u 13 pacientů byla stanovena klinicky 
významná virurie i virémie (hodnoty ≥ 104 kopií/ml plazmy a ≥ 107 kopií/ml moči).
Monitorování BKV DNA v plazmě/moči s preemptivní terapeutickou intervencí se zdá být vhodným nástrojem pro redukci incidence 
PVAN, zejména v případech, kdy nelze provést renální biopsii na níž je založena definitivní diagnóza PVAN.
U pacientů s pozitivitou BKV DNA v plazmě jsme také sledovali vliv pořadí transplantace na přirozenou eliminací viru po snížení 
imunosuprese.

Infekce v místě chirurgického výkonu v Pardubické nemocnici
Bareková L.1,4, Svobodová M.1, Halamíčková Z.2, Zachara M.3, Zálabská E.1, Sákra L.3, Knížek P.2, Hanovcová I.4

1Oddělení klinické mikrobiologie, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubice
2Infekční oddělení, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubice 
3Chirugická klinika, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubice
4Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, Univerzita Brno, Hradec Králové

Cíl práce: zjistit incidenci infekcí v místě chirurgického výkonu (IMCHV) u kolorektálních výkonů provedených v Pardubické nemocni-
ci, popsat charakteristiku případů IMCHV a jejich bakteriální etiologii.
Materiál a metody:sběr dat probíhal retrospektivně dle metodiky ECDC (European Centre for Disease Prevetion and Control). Na 
základě přehledu kolorektálních výkonů provedených na chirurgické klinice v letech 2013 a 2014 byli týmem lékařů (klinický mikro-
biolog, chirurg, infektolog) z  klinické dokumentace vyhledáváni pacienti s případy IMCHV vzniklé do 30 dní od operačního výkonu. 
U každého pacienta, který se podrobil výkonu, byl kalkulován risk index, zahrnující klasifi kaci operační rány, ASA skóre pacienta 
a délku trvání operace. Případ IMCHV byl stanoven při splnění defi ničních kritérií, infekce byla klasifi kována jako povrchová incizní, 
hluboká incizní a infekce orgánu/prostor. Výsledky bakteriologického vyšetření byly získány z laboratorního informačního systému. 
Ze získaných dat byla kalkulována incidence IMCHV (kumulativní incidence a incidenční denzita) za rok 2013 a 2014.
Výsledky: Celkem bylo v roce 2013 a 2014 posuzováno 365 kolorektálních výkonů u 332 pacientů a bylo zaznamenáno 68 případů 
IMCHV. V roce 2013 68 % případů IMCHV vzniklo za hospitalizace, v roce 2014 to bylo 70%. Kumulativní incidence, která zahrnuje 
případy vzniklé za hospitalizace i po propuštění, byla v roce 2013 18,8 % a v roce 2014 18,5.Incidenční denzita (počet případů IMCHV 
vzniklých za hospitalizace/1000 pooperačních ošetřovacích dnů) byla v roce 2013 11,3 a v roce 201414,1. Ve sdělení je dále prezen-
tován výskyt IMCHV a typ IMCHV v závislosti na risk indexu a typu výkonu. Pozitivní bakteriologická kultivace byla zjištěna u 81 % 
výkonů v roce 2013 a 46 % výkonů v roce 2014. V obou dvou letech převažovala gramnegativní mikrofl óra.
Závěr: Kumulativní incidence a incidenční denzita IMCHV u kolorektálních výkonů byla v našem souboru  vyšší než průměrná inci-
dence zjištěná v rámci evropské surveillance (ECDC) v letech 2010-2011 a v roce 2012. Srovnatelná incidence byla zjištěna přibližně 
u 10 % nemocnic, které se surveillance účastní. Podíl případů IMCHV diagnostikovaných za hospitalizace byl srovnatelný, stejně tak 
spektrum bakteriálních původců těchto infekcí.
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Význam diagnostiky neuroboreliózy u pacientů s chronickými neurologickými potížemi a pozitivní sérologií lymeské boreliózy
Bartovská Z., Podojilová M., Holub M.
Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN, Praha 

Úvod: Lymeská borelióza je nemoc přenášená klíšťaty způsobená spirochetami rodu Borrelia a má široké spektrum klinických ma-
nifestací. Nervový systém bývá postižen u 10-15% nemocných. Neuroborelióza může postihovat nervový systém ve všech etážích. 
Pro potvrzení či vyloučení neuroboreliózy je nezbytné vyšetření likvoru, přičemž klíčová je detekce protilátek proti lymeské borelióze 
a stanovení intrathekální syntézy protilátek. 
Naším cílem bylo zhodnotit procento pacientů s potvrzenou neuroboreliózou u nemocných s neurologickými příznaky a pozitivní 
sérologií lymeské boreliózy.
Pacienti a metody: Na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN bylo za první pololetí roku 2015 vyšetřeno 46 pacientů s neurologic-
kými příznaky a pozitivní sérologií lymeské boreliózy, u kterých byla provedena lumbální punkce k vyloučení neuroboreliózy. Mezi 
nejčastější příznaky pacientů patřily: parestézie, cefalea, vertigo, neuropatie, únava, myalgie, artralgie, erythema migrans, paréza 
n. VII, radikulární léze a poruchy vizu. U pacientů byla provedena lumbální punkce: byl zhodnocen cytologický a biochemický nález, 
přítomnost protilátek proti lymeské borelióze metodou ELISA a v případě pozitivity konfi rmačně metodou WB, zároveň byl stanoven 
průkaz intrathekální syntézy protilátek výpočtem. 
Výsledky: U 24 (52,17 %) sledovaných pacientů byla potvrzena neuroborelióza, v této skupině převažovali muži v počtu 15 (62,5 %). 
U 22 (47,83 %) nemocných byla neuroborelióza vyloučena, zde tvořily většinu ženy s počtem 16 (72,73 %). Nález bílkoviny v likvoru 
byl pozitivní u 10 (41,67 %) pacientů s potvrzenou neuroboreliózou, oproti 5 (22,73 %) pacientům s vyloučenou neuroboreliózou. 
Pozitivní buněčný nález v likvoru byl pouze u 1 (4,17 %) nemocného s prokázanou neuroboreliózou. 
Jako příklad uvádíme kazuistiku 72leté pacientky s parézou n. VII, která byla na základě sérologie lymeské boreliózy léčena 10 měsí-
ců perorálně antibiotiky bez efektu. Teprve po více než roce byl vyšetřen likvor a byla potvrzena neuroborelióza; terapie antibiotiky 
parentrálně měla částečný efekt. 
Závěr: Naše výsledky poukazují na vysoké procento pacientů s potvrzenou neuroboreliózou, zvláště u mužů. Při neurologických 
symptomech pacienta (i bez objektivního neurologického nálezu) a pozitivní sérologii lymeské boreliózy je vhodné vyšetřit likvor 
a v případě potvrzení diagnózy neuroboreliózy pacienta přeléčit 2-4 týdny parenterálně antibiotiky, při vyloučení neuroboreliózy 
předat pacienta jiným odborníkům (neurolog, revmatolog, ev. psychiatr).

Komparativní studie komerční a vyvíjené metodiky detekce viru Ebola pomocí RT-qPCR
Bílek K., Andělová H., Placáková H.
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., Laboratoř biologického monitorování a ochrany, Kamenná 71, 262 31 Milín

Ebola (EBOV) je virové onemocnění, jehož původcem je virus z čeledi Filoviridae. Ebola patří do skupiny hemoragických horeček, 
které způsobují onemocnění u lidí a některých primátů. Letalita u nakažených dosahuje 50 90 %. U dosud největší epidemie této 
nemoci z přelomu let 2013/2014 v západní Africe WHO registrovala k srpnu roku 2015 téměř 28 tisíc nakažených s více jak 11 tisíci 
mrtvých. V souvislosti hrozby importu viru Ebola na území Evropy resp. Česka vznikla nutnost pro potřeby IZS vytvořit metodiku pro 
detekci tohoto viru. V případě importu uvedeného viru bude mimo izolace a záchrany nakaženého nutno zajistit i dekontaminaci 
dotčeného materiálu a zařízení. Pro tyto účely bylo nutno vytvořit metodiku, která by podobné situace řešila na principu metody 
RT-qPCR. In silico analýza zahrnovala téměř 400 genomových sekvencí, které mj. zahrnovaly i celogenomové sekvence viru z aktu-
ální epidemie ze Sierra Leone. Na základě analýzy byla zvolena sekvence detekující oblast genu nukleoproteinu (NP) a primery byly 
zvoleny tak, aby detekovaly EBOV Zaire a Sudan a naopak nedetekovaly EBOV Reston, Cote d\‘Ivoire, ostatní původce hemoragických 
horeček nebo virových onemocnění. Optimalizace reakce zahrnovala jak verifi kaci produktu reakce pomocí gelové elektroforézy, tak 
optimalizaci pomocí syntetické kontroly. Dále byly analýzy průběžně kontrolovány s výsledky komerčního kitu na detekci EBOV Zaire. 
Výsledná reakce detekuje virus EBOV Zaire a Sudan s efektivitou srovnatelnou s komerčním kitem. Navíc je reakce koncipována jako 
multiplex reakce tzn. lze v jedné reakci detekovat jak EBOV Zaire, tak Sudan. Dále v případě nutnosti lze výsledek verifi kovat pomocí 
TaqMan sond nebo sekvenací produktu reakce. Závěrem lze konstatovat, že se podařilo navrhnout a ověřit postup pro detekci vysoce 
obávaného viru s využitím v praxi. To vše při minimální fi nanční a časové náročnosti. Tato práce byla realizována díky fi nanční pod-
poře z projektu Ministerstva vnitra ČR, č. VF20112015013.
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Antimikrobiální vlastnosti  vybraných chmelových látek (Humulus lupulus L.)
Bogdanová K.1, Kolář M.1, Čermák P.2,4, Kadlečková Z.2, Vaníček J.3, Dušek M.5, Olšovská J.5

1Ústav mikrobiologie, LF UP a FN, Olomouc, 2Oddělení klinické mikrobiologie TN, Praha, 3Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové, 
4Ústav laboratorní diagnostiky 3. LF UK, Praha, 5Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Praha

Úvod: Problematika vzrůstající mikrobiální rezistence představuje celosvětový problém a zároveň výzvu, kterou je hledání a testování 
nových, antimikrobiálně působících látek. Chmel (Humulus lupulus L.) a látky v něm obsažené jsou pro své antibakteriální účinky 
používány v pivovarnictví jako prostředek proti sekundárnímu kvašení piva kontaminujícími organismy a v lidovém léčitelství už po 
mnoho staletí. Dosud popsané antimikrobní účinky jsou zejména proti grampozitivním bakteriím, dále proti některým houbovým 
patogenům, virům a zástupcům skupiny protozoa.
 
Cíl práce: Cílem práce bylo otestovat antimikrobiální účinek vysoce čistých chmelových látek jako  a- a b-hořkých kyselin, 
xanthohumolu a průmyslového CO2 chmelového extraktu obsahující směs a- a b-hořkých kyselin a chmelové silice na vybrané 
kmeny gramnegativních a grampozitivních bakterií, včetně referenčních a rezistentních kmenů, a dále na vybrané kmeny kvasinek 
a anaerobních bakterií.
 
Materiály a metodika: Antimikrobiální vlastnosti testovaných látek byly hodnoceny stanovením MIC (minimální inhibiční koncentrace) 
diluční mikrometodou u aerobně rostoucích kmenů bakterií a kvasinek a diluční zkumavkovou metodou u anaerobně rostoucích 
kmenů. U aerobních i anaerobních kmenů se následně stanovila baktericidní koncentrace. U aerobně rostoucích kmenů byl dále 
stanoven vliv subinhibičních koncentrací  chmelových látek pomocí růstových křivek.
 
Výsledky: U všech testovaných vzorků chmelových látek byl prokázán antibakteriální efekt. U aerobně rostoucích kmenů došlo 
k inhibici u grampozitivních bakterií a kvasinek. Při porovnání s kontrolními růstovými křivkami byl antimikrobiální vliv chmelových 
látek pozorován u koncentrací výrazně nižších, než stanovené MIC. Antibakteriální efekt byl rovněž zaznamenán u testovaných 
anaerobů. U gramnegativních aerobně rostoucích bakterií nebyl inhibiční účinek  chmelových látek prokázán.
 
Závěr: Jedním ze způsobů řešení narůstající mikrobiální rezistence je kromě efektivní antibiotické politiky vývoj a testování nových 
antimikrobiálních látek. Jak bylo potvrzeno v naší práci, chmel (Humulus lupulus L.) obsahuje látky s antibakteriálními účinky a může 
tak v budoucnu představovat potenciální zdroj pro vývoj nových antibiotik.

Virová hepatitida E na Infekčním odd. v Pardubicích – 15 let zkušeností
Bunčeková S., Knížek P.
Infekční oddělení, Pardubická nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubice

Akutní virová hepatitida E (dále jen VH E) je onemocnění způsobené virem hepatitidy E, v pořadí pátém objeveném hepatotropním 
viru, který se vyskytuje v pěti genotypech. Spolu s VH A je řazena mezi enterálně přenosné hepatitidy. VH E se vyskytuje ve dvou 
základních formách – epidemické (genotyp 1, 2) a endemické (genotyp 3, 4), s odlišnými klinickými a epidemiologickými charakte-
ristikami.
V rozvojových zemích je jedním z nejčastěji se vyskytujících příčin akutní hepatitidy a žloutenky, ale v rozvinutých zemích výskyt to-
hoto onemocnění tak běžný není a teprve v posledních letech byla zaznamenána výrazněji narůstající incidence této nemoci. V roz-
vojových zemích probíhá toto onemocnění pod obrazem akutní ikterické hepatitidy s epidemickým výskytem, je zde prokazatelný 
přenos kontaminovanou vodou a částečně i mezilidský přenos. V rozvinutých zemích se jedná o sporadické případy, ojediněle drobné 
epidemie, klinicky probíhající často asymptomaticky a předpokládá se zoonotický potenciál, zejména alimentární cesta přenosu 
z kontaminovaného vepřového masa. V České republice se setkáváme s endemickou VH E, výjimečně importovanou epidemickou VH 
E, skutečná prevalence tohoto onemocnění není známa vzhledem k častým oligosymptomatickým či asymptomatickým průběhům 
u pacientů kteří tak unikají diagnostice.
V přednášce předkládáme soubor pacientů hospitalizovaných či ambulantně ošetřovaných na Infekčním oddělení Pardubické 
nemocnice s diagnózou akutní VH E, a to za posledních 15 let. Epidemiologická, klinická a laboratorní data byla sesbírána z klinické 
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dokumentace pacientů. Do souboru bylo zařazeno celkem 55 pacientů, byla zjištěna převaha mužů nad ženami (v poměru 2:1) 
a vyšší věkový průměr souboru. Diagnostika akutní VH E byla v naprosté většině založena na pozitivitě protilátek ve třídě IgM, u části 
pacientů byla provedena i PCR diagnostika. Byl prokázán nárůst incidence této nemoci v průběhu let a zejména významné zvýšení 
incidence v posledních 2 letech. Tento trend vysvětlujeme částečně zlepšením diagnostiky, ale předpokládáme také skutečné zvýšení 
incidence v populaci. Přednáška se zaměřuje mimo jiné i na hodnocení epidemiologických souvislostí výskytu akutní VH E a diskutuje 
možnosti mezilidského přenosu akutní VH E a z toho vyplývající nutnosti izolace pacientů na infekčních odděleních.

Izolace patogenní DNA z plné krve – porovnání šesti komerčních kitů
Černochová M., Obručová H., Němcová E., Vaněrková M., Freiberger T.
Genetická laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

Úvod: Detekce patogenů z plné krve, která by byla dostatečně rychlá a zároveň citlivá, zůstává stále předmětem výzkumu. Pro rychlé 
molekulární analýzy je stěžejním krokem efektivní izolace DNA. Předkládáme zde výsledky srovnání šesti komerčních kitů pro izolaci 
patogenní DNA z plné krve.
Metody: Staphylococcus aureus a Klebsiella pneumoniae, kultivované přes noc v BHI médiu, byly naředěny a naočkovány do čerstvé 
krve s EDTA na konečnou koncentraci 105 – 102 CFU/ml. Pro izolaci DNA z krve byly použity MolYsis Complete5 (Molzym, Německo), 
RTP Bacteria DNA Mini Kit (Stratec, Německo), Invisorb Spin Blood Midi Kit (Stratec, Německo), QIAamp UCP Pathogen Mini Kit (Qi-
agen, Německo) s mechanickým pretreatmentem, innuPREP Blood DNA MIDI Direct Kit v kombinaci s LOOXSTER Enrichment Kitem 
(Analytik Jena, Německo) a QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen, Německo), kterému předcházela lýza pomocí zmražení a tání a lýza 
pomocí enzymů. DNA byla detekována pomocí end-point PCR za použití eubakteriálních primerů cílených na celý gen 16S rRNA.
Výsledky: Nejvyšší citlivost prokázal QIAamp UCP Pathogen Mini Kit. Detekční limit činil 102 – 103 CFU/ml pro S. aureus a 102 CFU/
ml pro K. pneumoniae. Kity se lišily v objemu krve vstupujícího do izolace i v elučním objemu, což mohlo ovlivnit konečnou citlivost. 
Dva kity zahrnovaly selektivní obohacení patogenní DNA na úkor humánní a jeden kit umožňoval zařadit předkrok s mechanickou 
lýzou. Dalšími sledovanými parametry byly například cena či čas ruční práce.
Závěr: Výsledky ukázaly, že QIAamp UCP Pathogen Mini Kit je nejúčinnější a nejcitlivější z vybraných komerčních souprav. Izolovaná 
DNA je dostatečně dlouhá a kvalitní, aby umožnila amplifi kaci celého genu 16S rRNA, což umožní následnou identifi kaci patogena 
např. sekvenováním nebo hybridizací.

Tato práce byla podpořena Hutman Diagnostics AG (Basel, Švýcarsko) a interním grantem CKTCH 201402.

Diagnostický význam protilátek IgA a IgG specifi ckých k antigenům Aspergillus fumigatus při invazivní plicní aspergi-
lóze u non-neutropenických pacientů
Dobiáš R.1,2, Vrba Z.3, Lysková P.4,2, Raška M.2, Hamal P.2

1Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava; 2Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc; 3Sdružené zdravotnické zařízení 
Krnov, Krnov; 4Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Praha

Účel: Měření koncentrace protilátek, specifických k celkovým antigenům buněčného lyzátu Aspergillus fumigatus metodou ELISA se 
v praxi využívá jako doplňková diagnostická metoda také při invazivní plicní aspergilóze (IPA). Ačkoli při diagnostice IPA lze využít 
řady metod, mnohdy není jejich interpretace dosti jednoznačná. Při kombinaci nebo souběžném použití více metod najednou bývá 
často dosaženo lepších výsledků. Cílem studie bylo vyhodnotit v definované skupině non-neutropenických pacientů diagnostickou 
hodnotu zvýšené koncentrace protilátek IgA a IgG specifických k antigenům A. fumigatus při IPA. 

Metody: V období únor 2014 až červenec 2015 bylo monitorováno částečně prospektivně a částečně retrospektivně 64 pacientů 
s podezřením na IPA ze sedmi nemocničních zařízení tří regionů České republiky. Séra pro detekci IgA a IgG specifi ckých k antigenům 
A. fumigatus (komerčně dostupnou sadou pro měření koncentrace protilátek, specifi ckých k celkovým antigenům buněčného lyzátu 
Aspergillus fumigatus metodou ELISA) byla testována před zahájením antifungální terapie.

Výsledky: Pacienti byli klasifi kováni jako prokázaná IPA (n=9), pravděpodobná IPA (n=27), nebo non-IPA (n=28). Nejběžnějším 
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základním onemocněním u pacientů s IPA byla chronická obstruktivní plicní nemoc (17,6%), intersticiální plicní nemoc (17,6%) 
a u 32% pacientů s IPA nebylo základní onemocnění známo. Senzitivita, specifi ta a pozitivní a negativní prediktivní hodnota zvýše-
ných koncentrací IgA a IgG specifi ckých k antigenům A. fumigatus při IPA byla 94%; 99,8%; 83,1%; 99,7%, v uvedeném pořadí. 

Závěr: Při dobře defi nované skupině pacientů je možné dosáhnout vysoké použitelnosti diagnostického testu IgA a IgG specifi ckých 
k antigenům A. fumigatus jako doplňkové metody, která napomáhá k lepší interpretaci výsledků vyšetření při diagnostice IPA.

Tato práce byla podpořena Interní grantovou agenturou Univerzity Palackého v Olomouci (číslo projektu IGA_LF_2015_035)

Identifi kace mykobaktérií pomocí MALDI-TOF
Doubková Z., Adámková V., Bílková S., Opletalová M., Tůma J.
Klinická mikrobiologie a ATB centrum, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice, Praha

MALDI Biotyper 2.0 je systém pro identifi kaci mikroorganismů, založený na pokročilé technologii - hmotnostní spektrometrii. Lze 
jej použít pro kvasinky, gram-pozitivní i gram-negativní bakterie, mnohobuněčné houby a mykobaktérie. Díky identifi kaci narostlé 
kultury přímo z kultivační půdy nebo tekutého médi lze výsledky získat již během několika minut. Hlavní nevýhodou klasických 
metod používaných pro detekci mikroorganismů je velice často časová náročnost. Z tohoto důvodu se v posledních letech prosazují 
nové metody, mezi které patří i hmotnostní spektrometrie. 
V naší práci jsme porovnávali výsledky identifi kace 53 mykobaktérií metodou MALDI–TOF a identifi kace genetickou sondou. Příprava 
vzorku pro diagnostiku pomocí hmotnostní spektrofotometrie je časově i technicky náročnější než u klasických baktérií nebo u kvasi-
nek. Přesto bude určitě dobrou alternativou k dalším identifi kačním metodám.

Hodnocení tvorby biofi lmu a in vitro citlivost k antimykotikům u vaginálních izolátů Candida albicans
Drbohlavová A., Buchta V.
Ústav klinické mikrobiologie, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

Úvod: Studiu kvasinkového biofilmu je v posledních letech věnována značná pozornost, vzhledem k jeho předpokládanému podílu 
na patogenezi až 80% všech humánních infekcí. V současnosti není jednoznačně prokázáno, zda a jakým způsobem se tvorba 
biofilmu uplatňuje při rozvoji akutní (AVVK) a rekurentní (RVVK) formy kandidové vulvovaginitidy. Jednou z možností jak může 
přítomnost kvasinkového biofilmu na sliznici pochvy ovlivnit průběh infekce je jeho snížená citlivost k antimykotikům, která může 
mít za následek selhání mykologické eradikace během léčby s následným relapsem onemocnění.
Metodika: V rámci studie byla zavedena metodika pro in vitro testování a kvantifi kaci schopnosti Candida albicans, jakožto nejčas-
tějšího původce VVK, tvořit biofi lm. Pro testování byla vypracována metoda v mikrotitrační destičce, která vycházela z prací autorů 
Růžička et al., 2007 a Pierce et al., 2008. Schopnost tvořit biofi lm in vitro byla otestována na 36 kmenech C. albicans izolovaných 
z poševních výtěrů pacientek s vulvovaginálním dyskomfortem. Biofi lm pozitivní kmeny byly rozděleny podle míry schopnosti tvořit 
biofi lm na slabé, středně silné a silné producenty.
U silných producentů byla stanovena a porovnána citlivost biofi lmu a planktonické formy. Citlivost planktonické formy (MIC) 
byla stanovena pomocí standardní metody M27-A2 (CLSI). MIC biofi lmu (MBIC) byla hodnocena s využitím tetrazoliové soli XTT 
(2,3-bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfo-fenyl)-2H-tetrazolium-karboxanilid).
Výsledky: Z celkového počtu 36 testovaných kmenů, 7 (19%) neprodukovalo žádný biofi lm nebo jen slabě. Zbylých 29 (81%) kmenů 
bylo biofi lm pozitivních. U pacientek s akutním zánětem pochvy se nejčastěji vyskytovaly kmeny se středně silnou schopností tvořit 
biofi lm (47%), zatímco u pacientek se subakutní a chronickou vaginitidou byli častěji zastoupeni silní producenti biofi lmu (45%). U 
pacientek s jiným určeným zánětem pochvy (n=6), polovina netvořila žádný biofi lm nebo jen slabě.
Testování citlivosti prokázalo výrazně nižší citlivost biofi lmu k fl ukonazolu a amfotericinu B oproti planktonické formě. U všech 
testovaných kmenů byla hodnota MBIC50 fl ukonazolu >1024µg/ml. MIC50 testovaných kmenů byla variabilní a pohybovala se 
v celém rozmezí testovaných koncentrací 0,125 - >64µg/ml. V případě amfotericinu B byla hodnota MIC95 u většiny kmenů 0,25µg/
ml a pro MBIC se zvýšila na hodnotu 4µg/ml. U kaspofunginu byla citlivost obou morfologických forem kmenů kandid prakticky 
stejná (MIC50 i MBIC50 ≤0,625µg/ml).
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Závěr. Tvorba biofi lmu u vaginálních kmenů C. albicans nebyla spojena s formou infekce – akutní vs. chronická vulvovaginitida. 
Výsledky testování antifungální citlivosti potvrdily rezistenci biofi lmu v porovnání s planktonickou formou a schopnost kaspofunginu 
účinně potlačovat kandidový biofi lm.
Práce byla podpořena grantem Vnitřní soutěže Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a grantem AZV 15-29225A MZ ČR.

Testování in-vitro citlivosti fosfomycinu ke gramnegativním bakteriím izolovaným z močových cest pacientů ve 
Fakultní nemocnici Hradec Králové
Fajfr M., Ryšková L., Paterová P.
Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Cíle: cílem studie bylo stanovit citlivost fosfomycinu ke gramnegativním bakteriím izolovaným z močových cest pacientů Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové (FNHK). Fosfomycin je dle zahraniční literatury velmi účinným preparátem v terapii infekcí močového 
traktu, včetně infekcí způsobenými kmeny s vícečetnou rezistencí k antibiotikům. V České republice je registrována perorální forma 
(fosfomycin trometamol) od roku 2013 a dostupný je od roku 2014, ale data o jeho účinnosti v naší republice nejsou.
Metodika: celkem bylo otestováno vybraných 557 izolátů gramnegativních bakterií vykultivovaných z močí pacientů Urologické 
kliniky FNHK, ambulantních i hospitalizovaných. Minimální inhibiční koncentrace antibiotik byla stanovena pomocí přístroje VITEK2 
(Biomerieux®) za použití karty AST-N201 VITEK2 Card (Biomerieux®). K vyhodnocení byla využita kritéria EUCAST s výjimkou citlivos-
ti k fosfomycinu, kde byly využita v literatuře používanější kritéria CLSI. 
Výsledky: v testovaném souboru byly nejvíce zastoupeny izoláty Klebsiella pneumonie, Escherichia coli, Enterobacter species a Prote-
us species. Celkem 206 izolátů bylo producentem širokospektré β-laktamázy (ESBL), 62 izolátů bylo producentem AmpC β-laktamázy 
a 274 izolátů vykazovalo fenotypovou rezistenci k chinolonům. Celková rezistence k fosfomycinu byla v naší studii 8,9 %. Celková 
rezistence na ostatní testovaná perorální antibiotika se pohybovala v rozmezí 39,7 - 80,1 %. Mezi testovanými intravenózními 
antibiotiky vykazovaly shodnou citlivost jako fosfomycin pouze karbapenemy, amikacin a kolistin (rezistence v rozmezí 3,8 - 12,4 %), 
ostatní intravenozní antibiotika vykazovala v naší studii vyšší celkovou rezistenci (v rozmezí 32,3 - 54,4 %).
Závěr: V naší studii byl prokázán velmi dobrý účinek fosfomycinu ke gramnegativním bakteriím i v populaci nemocničních původců 
močových infekcí s vysokým stupněm vícečetné rezistence k antibiotikům.

Studium střevního mikrobiomu u pacientů s běžným variabilním imunodefi citem (CVID)
Fiedorová K.1, Davidová Geržová L.2, Kubasová T.2, Obručová H.1, Šmajs D.3, Litzman J.4, Freiberger T.1

1Genetická laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno, 2Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, 
3Biologický ústav, Masarykova univerzita, Brno, 4ÚKIA, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

Úvod: Běžný variabilní imunodeficit (CVID) je klinicky vysoce heterogenní onemocnění charakterizované primárním defektem tvorby 
protilátek, náchylností k závažným infekcím a autoimunitními komplikacemi. Naše pilotní studie si klade za cíl charakterizovat 
střevní mikrobiom u pacientů trpících CVID a porovnat poměrné zastoupení klíčových bakteriálních rodů u pacientů a adekvátně 
zvolených zdravých kontrol. Účelem této práce je metodická optimalizace protokolu sekvenování nové generace (Ilumina, Miseq) na 
4 zdravých dobrovolnících, která poslouží jako podklad pro uvedenou pilotní studii.
Metody: Do studie vstoupí minimálně 5 pacientů s CVID léčených na Ústavu klinické imunologie a alergologie FN u sv. Anny v Brně. 
Jako kontroly poslouží zdraví jedinci žijící ve společné domácnosti s jednotlivými pacienty. V současné době byli vyšetřeni 4 zdraví 
dobrovolníci. Jejich stolice byla po odběru zamražena a uchována při -80°C do doby zpracování. Bakteriální DNA ze vzorků stolice 
byla extrahována za pomocí kombinace extrakčního kitu QIAamp DNA stool mini kit (Qiagen) a enzymatického ošetření. Pomocí 
sekvenátoru Miseq (Illumina) byly stanoveny sekvence hypervariabilních oblastí V3 a V4 genu pro 16S rRNA. Data byla následně 
analyzována pomocí softwaru QIIME, kde byly jednotlivé vzorky mezi sebou porovnány UniFrac a následnou PCoA analýzou. Dva ze 4 
vzorků byly z důvodu kontroly kvality sekvenování zpracovány v duplikátech. 
Výsledky: Výstupem QIIME po kontrole kvality a odstranění chimérických sekvencí bylo celkem 138191 readů (průměrně 23031,833 
readů na vzorek). Tyto ready byly distribuovány mezi 6392 OTUs (operational taxonomic unit). Po porovnání OTUs s referenční 
databází Greengenes jsme získali 29 bakteriálních kmenů, největší podíl (>99%) byl však tvořen pouze 6 z nich- Firmicutes, Bacte-
roidetes, Actinobacteria, Proteobacteria, Tenericutes, Verrucomicrobia. Kmeny zahrnovaly 144 rodů (G+: 60; G-:66; G.var:4; N/A:14). 
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Dvacet sedm rodů bylo charakterizováno jako aerobní, 103 rodů anaerobní a u 14 rodů nebylo možné vztah ke kyslíku určit. Jednotli-
vé vzorky byly klastrovány odděleně, přičemž vzorky zpracované v duplikátech se vyznačovaly vyšší mírou podobnosti. 
Závěr: Naše výsledky prokázaly vhodnost použití optimalizovaného protokolu metody NGS k charakteristice střevního mikrobiomu.

Tento výstup vznikl na Masarykově univerzitě v rámci projektu »Některé laboratorní a klinické aspekty humorálních imunodefi ciencí» číslo 
MUNI/A/1182/2014 podpořeného z prostředků účelové podpory na specifi cký vysokoškolský výzkum, kterou poskytlo MŠMT v roce 2015.

Spektrum rezistencie u baktérií izolovaných z hemokultúr v rokoch 2013 – 2014 vo FN Trnava
Garabášová M., Brňová J., Strehárova A., Michalíková L., Mačeková Ľ.
Katedra verejného zdravotníctva, FZaSP, Trnavská Univerzita, Trnava, SR; Infekčná klinika, Fakultná nemocnica Trnava, SK; Katedra 
LVM v zdravotníctve, FZaSP, Trnavská Univerzita, Trnava, SK; Oddelenie klinickej mikrobiológie, AnalytX s.r.o., Trnava

Úvod: Pokračujúci pokles citlivosti patogénov k rade kľúčových antimikrobiálnych látok predstavuje závažné ohrozenie bezpečnosti 
pacientov. Cieľom našej práce bolo zhodnotiť spektrum rezistencie u izolátov získaných z hemokultúr od pacientov s infekciou krv-
ného riečiska (BSI) v závislosti od miesta akvirácie infekcie t.j. i) BSI akvirované v komunite (CA-BSI), ii) BSI akvirované v nemocnici 
(HA-BSI), iii) BSI asociované s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (HCA-BSI).

Metodika: Prípady boli detekované prostredníctvom denného prehľadu výsledkov krvných kultúr v období od 1. januára 2013 do 31. 
decembra 2014, prostredníctvom laboratórnych správ z Oddelenia klinickej mikrobiológie, Analytx s.r.o., Trnava. 

Výsledky: Polovica prípadov BSI (50,2%, n=226) bola spôsobených Gram-negatívnymi baktériami, pričom Enterobacteriaceae tvorili 
47,6% (214) prípadov a 47,6% (189) Gram-pozitívnymi baktériami. Len 2,2% (10) prípadov tvorili kandidémie. V prípade HA-BSI 
sme zaznamenali 67% (n=28) izolátov Staphylococcus aureus citlivých na oxacilin/methicilin, kým citlivosť v prípade komunitných 
kmeňov (CA-BSI) bola 100% (n=9) a v prípade HCA-BSI bolo citlivých na oxacilin/methicilin 79% (n=15) izolátov Staphylococcus 
aureus. Izoláty Enterococcus spp. v prípade HA-BSI vykazovali 79% (n=22) citlivosť na amoxycilín a 68% (n=19) citlivosť na am-
picilín, kým izoláty HCA-BSI vykazovali 83% (n=5) citlivosť a komunitné (CA-BSI) 100% (6) citlivosť na aminopenicilíny. Izoláty 
Streptococcus spp. vykazovali 100% (n=14) citlivosť na penicilíny a 79% (n=11) citlivosť na makrolidy. U Citlivosť u E.coli na cefalo-
sporíny III. generácie bola zaznamenaná u 38% (n=14) izolátov HA-BSI, 46% (n=13) pri HCA-BSI a v prípade komunitných (CA-BSI) 
78% (n=31). U E.coli izolátov v prípade HA-BSI bola len 32% (n=12) citlivosť na fl uorochinolóny a v prípade HCA-BSI 36% (n=10) 
citlivosť, kým komunitné kmene E.coli vykazovali 78% (n=31) citlivosť. Pri Klebsiella spp. sme zaznamenali pri HA-BSI 22% (n=11) 
izolátov citlivých na cefalosporíny III. generácie, pri HCA-BSI 40% (n=2) a pri komunitných 100% (n=3) citlivosť. Celkovo 16% (n=8) 
izolátov HA-BSI bolo citlivých na fl uorochinolóny, 40% (n=2) izolátov HCA-BSI a 67% (2) komunitných izolátov Klebsiella spp. Citli-
vosť na karbapenémy bola vo na úrovni 100%. V prípade Enterobacteriaceae sme zaznamenali viac ako polovicu izolátov s produkci-
ou ESBL (55%, n=115) zo všetkých Enterobacteriacea. Celkovo najviac ESBL kmeňov bolo zaznamenaných v prípade Klebsiella spp. 
(74,1%, n=43). Pseudomonas aeuriginosa bol zaznamenaný výlučne v prípade HA-BSI a bol v 50% (n=16) citlivý na meropenem, 
50% (n=16) na ceftazidim, 84% (n=27) na amikacin a 59% (n=19) izolátov bolo citlivých na piperacillin - tazobactam. 

Záver: Naše lokálne antimikrobiálne profi ly citlivosti izolátov z hemokultúr poukazujú najmä na pomerne nízku citlivosť Gram-nega-
tívnych baktérií najmä u nozokomiálnych kmeňov, kým komunitné kmene si zachovávajú pomerne dobrú citlivosť.

Protrahovaně nízká avidita IgG u gravidních pacientek s toxoplazmózou ve vlastním souboru
Geleneky M.
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha

Avidita IgG byla před lety zaváděna do diagnostiky některých infekčních onemocnění jako slibný marker detekce recentní nákazy. 
Zkušenosti z vlastní klinické praxe mne však přesvědčují o tom, že tento marker není zejména u gravidních pacientek zdaleka tak 
spolehlivý, jak se předpokládá. Zatímco v případech zjištění vysoké avidity IgG interpretační problémy nejsou, u avidit nízkých 
a středních se na výsledek vždy spolehnout nelze. Pokusila jsem se tyto poznatky kvantifi kovat na souboru vlastních pacientek. 
Považuji toto sdělení za důležité zejména vzhledem k faktu, že parametr avidity IgG bývá v interpretaci sérologických nálezů často 
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nadhodnocován a někdy i upřednostňován před základním protilátkovým profi lem. Následky takové nesprávně vedené interpretace 
pak mohou být i fatální, neboť mnohým gravidním ženám bývá na základě takového nálezu doporučeno ukončení těhotenství.

Naše první klinické zkušenosti s novou formou bakteriální imunomodulační vakcíny – nasálním sprejem
Haasová K., Freigangová D., Richter J., Král V., Jílek D.
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Centrum imunologie a mikrobiologie

Nasální aplikace vakcín se stává v posledních 15 letech přitažlivou možností vakcinace jak virovými, tak bakteriálními antigeny. Její 
předností je nejenom snadná dostupnost sliznice s vysokou vaskularizací a rozsáhlou plochou pro prezentaci antigenu, ale i razantní 
slizniční i systémová reakce s ochranou i vzdálených slizničních povrchů, s rychlejší odpovědí na daný antigenní impuls. Neagresivní 
aplikace je preferovanou možností dalšího uplatnění v širším měřítku a její vývoj je podporován Světovou zdravotnickou organizací.
Uvedené skutečnosti nás vedly k vývoji vakcín pro nasální aplikaci na našem oddělení. Prezentujeme první klinické zkušenosti 
aplikace nasálních vakcín u pacientů s diagnózou opakovaných a perzistujících infekcí dýchacích cest. Pacientům aplikujeme denně 
jednu dávku vakcíny vstřikem do každé nosní dírky po dobu šesti měsíců. U všech pacientů byla provedeno vstupní bakteriologické 
a imunologické vyšetření s důrazem na sledování nespecifi cké i adaptivní imunitní odpovědi jak slizniční, tak celkové. Po třech měsí-
cích aplikace bylo opakováno vyšetření slin a bakteriologické vyšetření výtěru z krku a nosu. Po dalších třech měsících (po ukončení 
kúry) bylo provedeno opakované vyšetření v celém rozsahu a vyhodnocen klinický stav pacientů. U pacientů s onemocněním respi-
račního traktu došlo po aplikaci vakcíny k významnému zlepšení klinického stavu. V malém procentu pacientů došlo k nepříznivým 
pocitům při aplikaci vakcíny - pálení v nose, epistaxe. Tyto skutečnosti nás vedou k tomu, abychom věnovali pozornost dalšímu 
zlepšení kvality nasálních vakcín a jejich rozšířené aplikaci. 
I přes zatím poměrně malý počet pacientů lze konstatovat, že klinické i laboratorní výsledky ukazují ve shodě s literaturou na to, že 
nasální aplikace bakteriálních vakcín má svoje pozitivní uplatnění. 

Genotypizace kmenů Cronobacter spp. izolovaných z klinických materiálů
Holý O.1, Petrželová J.2, Vlčková J.1, Röderová M.2, Kollárová H.1

1Ústav preventivního lékařství, LF UP v Oomouci; 2Ústav mikrobiologie, LF UP v Oomouci

Světová zdravotnická organizace uznala všechny zástupce rodu Cronobacter jako mikroorganismy patogenní pro člověka. Do tohoto 
rodu, který náleží do čeledi Enterobacteriaceae řadíme: C. sakazakii, C. malonaticus, C. muytjensii, C. turicensis, C. dublinensis, C. 
universalis a C. condimenti. Nicméně pouze C. sakazakii, C. malonaticus, C. universalis a C. turicensis jsou druhy s klinickým výsky-
tem. Infekce jsou nejčastěji spojovány s výskytem u novorozenců. Byly ovšem popsány i případy izolací u starší populace, imunokom-
promitovaných pacientů, případně pacientů s jiným základním onemocněním. Celkově bylo do této studie zahrnuto 51 kmenů, které 
pocházeli z FN Olomouc a Nemocnice Prostějov, nejčastěji z interní a dětské kliniky. Většina klinických izolátů v této studii pochází od 
pacientů patřících do věkové skupiny 15+ let a nejčastějším klinickým materiálem bylo sputum a výtěr krku. Genotypizace těchto 
kmenů byla provedena na základě Multi Locus Sequence Typing - MLST (7 lokusů – atpD, fusA, glnS, gltB, gyrB, infB, ppsA) plus byla 
analýza rozšířena na sekvenaci genu rpoB. Dále byla provedena typizace O-antigenu a pulzní gelová elektroforéza (PFGE) pro zjiš-
tění klonality. Celkově byl zachycen 33x C. sakazaki, 17x C. malonaticus a 1x C. muytjensii. Výsledek pro sekvenci rpoB genu ukázal 
přítomnost 4 profi lů a podobný počet profi lů byl identifi kován i za použití MLST. Výsledky MLST odhalily převahu C. sakazakii ST4 
(62,7%) a C. malonaticus ST7 (33,3%). Dle PFGE došlo k celkovému seskupení do 15 pulzotypů; 9 pro C. sakazakii, 5 pro C. malonati-
cus a 1 pro C. muytjensii. Sérotypizace C. sakazakii ST4 a ST64 dal CS O: 2 sérotyp, zatímco C. malonaticus ST7 dal CMA O: 2 sérotyp. 
Byla pozorována vysoká klonalita u většiny kmenů izolovaných ze stejné nemocnice a to v průběhu dlouhého časového období.

Epidemiologický význam metabolického syndromu
Horáková D., Azeem K., Horák V., Dumbrovská L., Vlčková J., Kollárová H.
Ústav preventivního lékařství LF UP Olomouc, ČR

V současné době probíhají na celém světě odborné diskuse, které se týkají aspektů metabolického syndromu jako nozologické 
jednotky, a je užíván termín kardiometabolický syndrom. Je diskutována samostatnost metabolického syndromu a existují rovněž 
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kritické připomínky ze strany diabetologické společnosti v tom smyslu, že diagnóza metabolického syndromu nemá pro daného 
jedince praktický význam pouze jako průkaz aktuálně přítomných symptomů. Předmětem odborných diskusí poslední doby jsou 
otázky vztahů jednotlivých komponent syndromu, jejich souvislostí s kardiovaskulárními onemocněními ve vztahu k predikci rizika 
onemocnění, a také se modifi kují diagnostická kritéria metabolického syndromu. 
Metabolický syndrom je onemocnění s poměrně vysokou prevalencí. Metabolický syndrom v podmínkách vyspělých populací světa 
dle odhadů může postihovat více než 30% obyvatel. Platí také, že výskyt jedné složky metabolického syndromu je prediktorem 
vzniku složek dalších. Nejdříve se objevuje hypertriglyceridémie, později zvětšení obvodu pasu. Alespoň jednu složku metabolického 
syndromu získá během života až 80% populace. Detekce metabolického syndromu v ordinaci praktického lékaře má největší význam 
pro primární prevenci kardiovaskulárních nemocí a diabetu 2. typu. V primární prevenci bychom se měli zaměřovat nejen na klasické 
rizikové faktory (BMI, krevní tlak, triglyceridémie, glykémie), ale i nové metabolické biomarkery, které umožňují časnou predikci 
metabolických změn jako jsou inzulinémie, CRP, adiponektinémie, kyselina močová a další.
Z praktického hlediska záchyt metabolického syndromu má význam zejména pro odhad kardiovaskulárního rizika a rizika rozvoje 
diabetu 2. typu. Diagnóza metabolického syndromu identifi kuje rizikové jedince, u kterých je potřebná změna životního stylu. Hlavní 
význam bývá spatřován v tom, že upozorňuje na hrozící nebezpečí a nezbytnost důsledné intervence.
Podpořeno grantem IGA LF 2015 014.
Sucharda P. Obezita – klasifi kace, etiologie a epidemiologie. In: Svačina Š, a kol. Poruchy metabolismu a výživy. Praha, Galén, 2010: 
307–310.
Svobodová Š., Topolčan O. Metabolický syndrom, predikce, prevence. Interní Med. 2012, 14(11): 412-414.
Welty FK, Alfaddagh A, Elajami TK. Targeting infl ammation in metabolit syndrome. Transl Res. 2015, S1931-5244(15): 222-4.

CMV resistance in patients after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation
Hubacek P.1, Kouba M.2, Boutolleau D.3, Pliskova L.4, Vejrazkova E.5, Keslova P.6, Sedlacek P.1, Cetkovsky P.2

1Department of Paediatric Haematology and oncology, 2nd Medical Faculty of Charles University and Motol University Hospital, 
2Institute of Haematology and Blood transfusion, Prague, 3Virology Department, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris, France, 
4Department of clinical biochemistry and diagnostics, 5Department of hematology and internal medicine , University Hospital 
Hradec Kralove, Hradec Kralove, 6Department of Paediatric Haematology and oncology, Motol University Hospital, Prague

Background: Human cytomegalovirus (CMV) reactivation can cause a life threatening disease in allogeneic haematopoietic stem cell 
transplant (HSCT) recipients. Increasing number of HSCT recipients experiencing the virostatic treatment brings a necessity of better 
understanding of consequences of CMV infection, including the presence of development of CMV resistance to therapy in UL97 and 
UL54 CMV genes.
Materials and methods: Between January 2003 and June 2015, we obtained 10,193 whole blood samples from 337 children and 
20,454 from 744 adult patients drawn weekly during 3 months after HSCT, less frequently thereafter (median 25/patient) for 
prospective testing of viral infections. Additional 3,428 biological samples from these patients were obtained during this period. 
DNA was isolated from whole blood samples using Qiagen DNA Blood Mini Kits and Qiagen DNA Mini Kits in case of most of the rest 
samples. Viral loads were tested using quantitative real-time PCR technology and CMV quantity was normalized to 100,000 human 
genomic equivalents assessed by quantifi cation of albumine gene in the samples.
Results: CMV DNA was detected in 7,193 samples from 147 children and 477 adult patients. Viral load of load >1,000 normalised 
viral copies (NCVs) which is a threshold for treatment was detected 92 children and 248 adults. Clinical resistance due to non-
-decrease or increase of viral load after 2 weeks of well conducted virostatic treatment was suspected in 80 adults (32.3%) and 30 
(32.6%) children patients. Sequence analysis proved CMV resistence in 7 children (4.7% of treated pts.; 4 boys and 3 girls) and 13 
adult patients (5.2% of treated; 7 men and 6 women). Most frequently detected resistance coding mutation in UL97 L959S in 6 pts., 
A594V in 6 pts., M460V in 2 pts., and A591V, L595F, G598S, C592G and del597-599 in 5 pts. and in 6 pts. mutations del981-982, 
N408K, V715M, P522S, L545S, T700A. We detected mutations in both UL97 and UL54 genes in 3 patients. Among these, genotypes 
gB1gH1 was observed in 5 pts., gB3gH1 and gB1gH2 in 4 pts., gB4gH2 in 2 pts., gB2gH1 and gB2gH2 in 2 pts. and infection with 
more than 1 CMV strain (gB1,gH1,2, gB2, gH1,2 and gB1,3gH1,2) in 3 patients. Resistance was detected with median of 190 days 
after HSCT (range 53-2105 days) and viral load of 4,245 NVCs. 75% of patients with detected resistance deceased during the ob-
servation period; one of them due to histologically proved fl orid CMV pneumonia.
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Conclusion: Resistance to virostatic treatment is an important phenomenon of increasing importance in consequence of diff erent 
viral infections including CMV. Impact of such changes has undoubtful impact on the long term outcome of the patients.
Supported by grant of Internal Grant Agency of Ministry of Health of Czech Republic NT/13691-4.

Chromosomally integrated HHV-6 in healthy donor and patients treated for haematological malignancy
Hubacek P1,2, Hrdlickova A1, Muzikova k1, Briksi A2, Zelezna I2, Spacek M3, Zajac M2, Sedlacek P1, Cetkovsky P4, Stary J1

1 Dept. of Paediatric Haematology and Oncology, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and Motol University Hospital, Prague, 
2Dept. of Medical Microbiology, Motol University Hospital, Prague, 3Department of a Clinical Haematology, Third Faculty of Medicine, 
Charles University and University Hospital Kralovske Vinohrady, Prague, 4Department of Clinical Haematology, Institute of Haemato-
logy and Blood Transfusion, Prague 

Background: Chromosomal integration of Human herpesvirus 6 (ci-HHV-6) is a biological phenomenon in which HHV-6 viral DNA 
integrates into telomeric part of the chromosomes and can be vertically inherited from parent to child. Therefore viral DNA is present 
in every cell of the organism and the ratio of human and viral DNA is about 1:1.
Methods: We aimed to fi nd the frequency of ci-HHV-6 in the samples from 1,065 patients treated for haematological, mainly malig-
nant, disease (ALL, AML, Hodgkin Lymphoma) and allogeneic stem cell transplant recipients in a Czech centres between the years 
1995- May 2015. Samples were primarily used for detection of minimal residual disease or viral detection. To confi rm the frequency 
also in a general population, we have tested DNA samples from 420 healthy donors. HHV-6 DNA was detected by RQ-PCR. Viral DNA 
load was normalised to 100,000 human genome equivalents assessed by quantifi cation of albumin gene. Ci-HHV-6 was confi rmed 
by detection of viral DNA in the nail samples. Screening of the nail clippings obtained from the donors from general population 
was used for. DNA was extracted by using Qiagen DNA Blood Mini and Qiagen DNA Micro Kit according to the manufacturer\‘s 
instruction. IgM and IgG antibody levels were detected in sera samples from 148 patients at time of diagnosis and ci-HHV-6 carriers. 
Antibody detection was performed using PanBio ELISA kits.
Results: Ci-HHV-6 was detected in 13 patients (1.2%) and in 5 healthy donors (1.2%). Vertical transmission of ci-HHV-6 in the 
relatives was confi rmed by family studies. Both variants of the virus were detected in patients and healthy donors respectively - A 
(9+2) and B (4+3). We have detected common reactivation HHV-6 B DNA in 6 patients with ci-HHV-6 A treated with chemotherapy, 
same as in allogeneic stem cell transplant recipients. Four patients underwent allogeneic HSCT and two were transplanted from the 
donor with ci-HHV-6. In one patient transplanted with Ci-HHV-6 donor, we detected post-transplant donor deriver EBV associated 
lymphoproliferative disease. We did not observe any HHV-6 related complications in the patients. We did not detect a diff erence in 
an antibody levels in the patients with and without ci-HHV-6.
Conclusions: Similar frequency of ci-HHV-6 does not suggest any risk of this phenomenon on the development of haematological 
malignancies. Same antibody profi le and HHV-6 B reactivation suggest the similar behaving of the HHV-6 infection in ci-HHV-6 
carriers and in general population. Our experience suggests the ci-HHV-6 to be important only with potentially harmful virostatic 
treatment.
Supported by grant of Internal Grant Agency of Ministry of Health of Czech Republic NT/13691-4 and NS 9907-4.

Bakteriémie způsobené S. aureus včetně MRSA jako indikátor kvality péče – léčebné a preventivní intervence
Chrdle A., Filipová P., Horníková M., Šípová I., Chmelík V.
Infekční oddělení, Antibiotické středisko, Pracoviště nemocniční epidemiologie, Nemocnice České Budějovice, a.s., Tropical and 
Infectious Disease Unit, Royal Liverpool University Hospital, Liverpool, Velká Británie

Motto: „Pokud je problém v rámci daného systému neřešitelný, stává se systémovou chybou a lze jej odstranit pouze změnou systému.“
Úvod: Staphylococcus aureus včetně kmenů rezistentních na methicilin (MRSA) je významnou příčinou bakteriémických epizod 
ve spojitosti s poskytováním zdravotní péče. Bakteriémie způsobená S. aureus, a to především MRSA, významně prodlužuje dobu 
hospitalizace a zvyšuje mortalitu jak během dané hospitalizace, tak i během dalšího sledování po 90 dnech a 1 roce. Pracoviště 
s vypracovanou metodikou surveillance a intervence mohou využívat poznatků medicíny založené na důkazech napříč jednotlivými 
odbornostmi a odděleními a systémově zlepšovat jak způsob léčby nemocných, tak především mohou těmto stavům předcházet.
Metody: Od roku 2013 probíhá v Nemocnici České Budějovice, a.s., průběžné sledování bakteriémií způsobených S. aureus. Členy 
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týmu jsou infektolog, mikrobiolog a nemocniční epidemiolog. Na základě periodického klinického auditu a re-auditu těchto bak-
teriémií se podařilo identifi kovat oblasti, kde jednotlivé intervence sníží jejich mortalitu a morbiditu, ale hlavním cílem je snížení 
incidence stafylokokových bakteriémií spojených se zdravotní péčí. 
Výsledky: Dosud zavedená opatření vycházející z výsledků klinických auditů jsou 1/ nemocniční doporučený postup (směrnice 
generálního ředitele) péče o pacienty se stafylokokovou bakteriémií, 2/ mandatorní/automatické infektologické/klinické konsilium 
u lůžka nemocného, 3/ aktualizovaný způsob alikvotace a zpracování vysoce důležitého/neopakovatelného biologického materiálu, 
4/ jednotný algoritmus léčby vankomycinem a 5/ nový algoritmus péče o periferní kanyly s cílem snížit výskyt fl ebitid. Dalšími 
připravovanými kroky jsou 6/ indikační schéma přidání rifampicinu do dvojkombinace k protistafylokokovému antibiotiku, 7/ auto-
matické upozornění na doporučený postup při hlášení výsledků pozitivní hemokultury v laboratorním i nemocničním informačním 
systému a 8/ indikační schéma pro jícnové versus transthorakální echokardiografi cké vyšetření. 
Závěr: Jednotný postup při poskytování zdravotní péče nemocným s bakteriémií způsobenou MRSA v rámci velké nemocnice se 
zapojením multidisciplinárního týmu vede k větší penetraci účinných postupů založených na důkazech na jednotlivá oddělení a tím 
se zvyšuje šance na přežití a úzdravu při již vzniklém onemocnění. Dále analýza výchozích příčin u jednotlivých případů vede k odha-
lení systémových chyb a jejich odstranění umožňuje omezit výskyt těchto závažných stavů. 

Surveillance IPO v České republice, 2014
Kozáková J., Šebestová H.
SZÚ, Praha, Centrum epidemiologie a mikrobiologie, NRL pro streptokokové nákazy

V roce 2014 bylo do surveillance databáze (spojující data NRL a data EPIDATu) zařazeno celkem 337 případů invazivních pneumo-
kokových onemocnění (IPO). Celková nemocnost IPO v roce 2014 klesla na 3,2/100 000 oproti roku 2013 (4,0/100 000) v důsledku 
snížení nemocnosti ve věkové skupině 0-11m (z 9,2/100 000 na 6,5/100 000) a snížení nemocnosti dospělých a seniorů. V ostatních 
věkových skupinách zůstává nemocnost na stejných hodnotách jako v roce 2013.
I v roce 2014 jsme zaznamenali nízký počet očkovaných případů IPO pneumokokovými vakcínami – pouze 20 případů. V cílové 
vakcinační skupině pro PCV bylo očkováno pouze 1 dítě ze 7 případů IPO. Z 25 případů IPO ve věkové skupině dětí pod 5 let věku bylo 
11 očkováno.
Celková smrtnost zůstává téměř stejná jako v roce 2013 (15,4%). Bylo zjištěno 52 úmrtí IPO. Zaznamenali jsme 2 úmrtí v nejnižší 
věkové kategorii 0-11m.
Z 337 případů IPO bylo zasláno do NRL k typizaci 308 (92%) izolátů S. pneumoniae. 
7 případů IPO identifi kováno z klinického materiálu PCR metodou. V celkovém počtu 308 typovaných izolátů byl sérotyp 3 v roce 
2014 zastoupen nejčastěji.

Molekulární typizace Clostridium diffi  cile – mapování epidemiologické situace v ČR
Krůtová M.1,2, Matějková J.1, Nyč O.1

1 Ústav lékařské mikrobiologie, Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a fakultní nemocnice v Motole

Úvod: C. difficile je významným patogenem vyvolávajícím střevní infekce zpravidla v souvislosti s předchozí nebo současnou 
antibiotickou terapií. Infekce vyvolané C. difficile (CDI) se vyznačují vysokou mortalitou a značnou ekonomickou zátěží pro 
zdravotnické zařízení. Zmapování epidemiologické situace CDI v ČR v letech 2013-2015 bylo náplní projektu IGA NT 14209-3.
Matriál a Metody: Izoláty C. diffi  cile od hospitalizovaných pacientů s podezřením na CDI byly zasílány v průběhu studie k typizaci 
z různých mikrobiologických pracovišť v ČR. Typizace byla provedena pomocí PCR ribotypizace založené na kapilární elektroforéze 
s použitím Webribo databáze k porovnání elektroforetických profi lů.
Výsledky: Ribotypizace byla provedena u 2052 izolátů C. diffi  cile v období 2013-2015. K ribotypu 176 příslušelo 454 izolátů (22,1 
%) a jako ribotyp 001 bylo určeno 384 izolátů (18,7 %). Zastoupení nejčastěji se vyskytujících toxigenních ribotypů v jednotlivých 
letech je zobrazeno na grafu č. 1. Spektrum dalších signifi kantně se opakujících ribotypů odpovídá spektru toxigenních ribotypů 
vyskytujících se v Evropě. Celosvětově sledovaný ribotyp 027 byl identifi kován ve třech případech, z toho dvě infekce byly potvrzeny 
jako importované (Německo, Srbsko).
Závěr: PCR-ribotyp 001 a 176 jsou predominantními ribotypy v ČR. Zatímco ribotyp 001 se vyskytuje v řadě Evropských zemí, ribotyp 
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176, blízce geneticky příbuzný k ribotypu 027, byl identifi kován na území ČR a Polska. Oba tyto ribotypy se vyznačují akumulací 
rezistence k řadě antibiotik. Zůstává otázkou, které molekulární mechanismy usnadňují těmto epidemickým ribotypům šíření 
v nemocničním prostředí ve srovnání s ostatními ribotypy identifi kovanými ve studii.
Zjištěné epidemiologicky nepříznivé výsledky podtrhují nutnost zavedení jednotné surveillance CDI v ČR.
Podpora: Molekulární typizace izolátů C. diffi  cile byla provedena s podporou grantu MZ ČR – IGA NT/14209-3.
Poděkování: Děkujeme všem, kteří se s námi na projektu podíleli. Dále jmenovitě European Study Group for Clostridium diffi  cile 
(ESGCD) za profesionální podporu.
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Vyšetření mutace Q80K v genu pro proteázu NS3 HCV – první zkušenosti
Kutová R.1, Plíšková L.1, Plíšek S.2

1Ústav klinické biochemie a diagnostiky – úsek molekulární biologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové,
2Klinika infekčních nemocí, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vznik rezistence na léčbu chronické hepatitidy C nabyla na významu zavedením přímo působících antivirotik DAA (directly acting 
antivirals). Mezi používané léky ze skupiny DAA patří inhibitory HCV NS3/4A serinové proteázy, např. simeprevir, které jsou zásadní 
pro replikaci viru. U HCV genotypu 1a se nejčastěji vyskytuje mutace v kodonu 80 (Q80K) způsobující rezistenci právě na simeprevir. 
Na našem pracovišti molekulární biologie Fakultní nemocnice v Hradci Králové jsme zavedli v roce 2015 detekci mutací v genu pro 
proteázu NS3 metodou sekvenační analýzy. Návrh primerů byl proveden pomocí softwaru Custom Primers - OligoPerfect™ Designer. 
Metoda byla optimalizována pro genotyp 1a viru hepatitidy C. Provozně bylo doposud vyšetřeno 9 pacientů, u 3 z nich byla mutace 
Q80K prokázána. 
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Akutní virová hepatitida E u pacientů hospitalizovaných na Klinice infekčních nemocí (KIN) FN Hradec Králové 
v letech 2009 – 2015
Machač J.1,2, Plíšek S.1, Chlíbek R.2, Bunčeková S.3 , Plíšková L.4

1Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové
2Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové
3Infekční oddělení, Pardubická krajská nemocnice a.s.
4Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Úvod: Etiologickým agens onemocnění je neobalený RNA virus řadící se do čeledi Hepeviridae (HEV). Vlastní virus se vyskytuje ve 
čtyřech genotypech. Genotypy 1 a 2 tvoří humánní viry s feko-orálním přenosem a epidemickým výskytem častějším v rozvojových 
zemích. Genotypy 3 a 4 se vyskytují u divokých i domácích prasat. Přenos se realizuje nejčastěji konzumací nedostatečně tepelně 
upraveného vepřového masa či masných produktů. Tento typ výskytu je typický především pro rozvinuté země. V České republice je 
zaznamenáván setrvalý vzestup incidence tohoto onemocnění.
Průběh akutní hepatitidy E je u imunokompententních jedinců vyjma gravidních žen obvykle mírný bez nutnosti terapie 
antivirotiky. U pacientů s poklesem imunity především v důsledku užívání imunosupresivní terapie po orgánových transplantacích 
může infekce HEV přecházet do chronického stádia.
Metody: Zdrojem dat je soubor pacientů se sérologicky prokázanou hepatitidou E hospitalizovaných na KIN FN HK, nebo řešených ve 
spolupráci s naší klinikou v letech 2009 až 2015. Hladiny IgG a IgM protilátek proti HEV byly stanoveny metodou ELISA (Diagnostics 
BioProbes, Italy). U pacientů s rizikem nestandardní tvorby protilátek byl výsledek konfirmován pomocí PCR HEV RNA (in-house 
Real-time PCR). 
Sledovanými parametry bylo procentuální zastoupení pohlaví, věkové složení s rozdělením do 6 věkových kohort. Dále podíl 
pacientů s ikterickým průběhem, který jsme definovali jako hladinu celkového bilirubinu vyšší než 50 mmol/l zaznamenanou 
alespoň jedenkrát v průběhu onemocnění.  Zajímaly nás také údaje o pobytu v zahraničí do 50 dnů před rozvojem onemocnění 
a délka sledování pacienta od propuštění z nemocnice do normalizace aminotransferáz. Jen u části pacientů byly dostupné všechny 
sledované parametry. Počty pacientů a vypočtená procenta se tedy mohou u jednotlivých parametrů lišit.
Výsledky: Soubor tvořilo 80 pacientů, 60% tvořili muži. Nejvyšší incidence onemocnění byla zaznamenána ve věkové kohortě 45-59 
let kam spadalo 27 (34%) pacientů, ve věkové kohortě  60-75 let to bylo 22 (28%) pacientů, 30-44 let 16 (20 %) pacientů, 75 a více 
let 11 pacientů (13%) a v kohortě 19-29 let pouze 3 (4%) pacienti a v konečně v kohortě 0-18 let 1 pacient (1%). Suspekce na 
importovanou nákazu byla pouze v jednom případě u pacienta s anamnézou konzumace grilovaného masa na Slovensku. Ikterický 
průběh onemocnění jsme zaznamenali u 16 (52%) pacientů. Fulminantní průběh onemocnění se v našem souboru neobjevil. 
Nejvyšší zaznamenaná hodnota bilirubinu v séru byla 278 mmol/l. 
Závěr: Virová hepatitida E si díky každoročně stoupající incidenci v ČR zasluhuje naši pozornost.  Je známá možnost rozvoje chronické 
formy onemocnění u imunokompromitovaných pacientů. V tomto kontextu bude stále naléhavější otázka prakticky použitelné 
vakcíny proti hepatitidě E. PCR diagnostika je vhodným nástrojem ke konfirmaci sérologického průkazu onemocnění. 

Detekce podtypů viru klíšťové encefalitidy metodou RT-qPCR
Matonohová M.1, Bílek K.1, Andělová H.1, Růžek D.2,3,4, Palus M.2,3 

1Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.; 2 Laboratoř arbovirologie, Parazitologický ústav, Biologické centrum AV 
ČR, v. v. i.; 3 Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích;
4Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. 

Teoretický úvod: Virus klíšťové encefalitidy (tick-borne encephalitis virus, TBEV) je řazen do rodu Flavivirus a je původcem závažných 
onemocnění mozku v Evropě a Asii. TBEV je malý obalený virus s genomem o velikosti přibližně 11 kb tvořeným pozitivní jednovlák-
novou RNA. Genom kóduje jediný polyprotein, který je následně rozštěpen na tři strukturní proteiny - C, prM a E - a sedm nestruktur-
ních proteinů - NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B a NS5. Na základě sekvence kódující protein E je možno dále rozdělit TBEV na tři 
podtypy - evropský, dálného východu a sibiřský. Jednotlivé podtypy se liší nejen lokalitou výskytu, ale hlavně průběhem onemocně-
ní a vektorem přenášejícím daný podtyp. Evropský podtyp způsobuje onemocnění typického dvoufázového charakteru s inkubační 
dobou 7-14 dní. První fáze se projevuje nespecifi ckými příznaky podobnými chřipce a je následována asymptomatickým obdobím 
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v délce 2-10 dní. Druhá fáze je již charakterizována neurologickými symptomy. Naopak jednofázový prudší průběh onemocnění se 
závažnou encefalitidou je typický pro podtyp dálného východu. Sibiřský podtyp pak způsobuje onemocnění s lehčím průběhem 
oproti podtypu dálného východu, ačkoli je zde tendence ke chronickému nebo zdlouhavému vývoji nemoci. Zejména v evropské části 
Ruska a v Pobaltí se vyskytují všechny tři podtypy, proto je kladen důraz na rozlišení jednotlivých podtypů zvláště kvůli různému 
průběhu a závažnosti způsobeného onemocnění. Jelikož je navíc pozorován stoupající trend tohoto onemocnění, klade si metodika 
za cíl nejen detekci všech podtypů v jedné reakci, ale také jejich diferenciaci pomocí metody kvantitativní PCR v reálném čase. 
Metodika: Pro zpracování metodiky byly prostudovány dostupné celogenomové sekvence viru - 27 pro evropský podtyp, 71 pro 
podtyp dálného východu a 23 pro sibiřský podtyp. Poté byly navrženy degenerované primery, schopné zachytit všechny tři podtypy 
v jedné reakci, do cílového místa kódujícího protein E. Výsledkem je produkt o délce 173 bp, jehož specifi cita byla ověřena jak gelovou 
elektroforézou, tak analýzou teplot tání produktu. Aby byla zajištěna specifi cita detekce pouze pro TBEV, byly analyzovány i příbuzné viry. 
Závěr: Na základě dostupných sekvencí se podařilo navrhnout vhodné primery, které jsou schopné selektivně detekovat pouze TBEV. 
V následných analýzách byla ověřena specifi cita reakce. Výsledkem je reakce, kterou lze stanovit daný podtyp TBEV pomocí analýzy 
teplot tání PCR produktu. Navíc lze v případě potřeby metodiku použít i ke kvantifi kaci virové nálože ve vzorku.
Poděkování:
Tato práce byla realizována díky fi nanční podpoře z projektu Ministerstva vnitra ČR, č. VF20112015013.

Význam klostridiových infekcí u dětí do tří let věku hospitalizovaných pro akutní gastroenteritidu
Musil V.1, Krbková L.1, Trnková M.1, Homola L.1, Hlaváčová A.1, Ševčíková A.2

1Klinika dětských infekčních nemocí FN Brno, LF MU Brno, 2Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno

Cíl: Clostridium diffi  cile (CD) je grampozitivní, sporulující, obligátně anaerobní střevní bakterie spojená s významnou morbiditou 
a mortalitou u dospělých. Předběžné studie předkládají navyšování incidence klostridiových infekcí v dětské populaci, což se dává do 
souvislosti s komorbiditami, užíváním antibiotik, opakovanými hospitalizacemi a zřejmě i objevením hypervirulentních kmenů CD. 
Mechanismus, kterým děti odolávají onemocnění navzdory vysoké kolonizaci střev, není zcela objasněn. Cílem observační studie je 
pomoci zpřehlednit epidemiologickou situaci, zhodnotit význam a závažnost infekcí CD (CDI) u dětí do tří let věku přijatých na naši 
kliniku s anamnézou průjmovitých stolic.

Materiál a metodika: Sběr dat probíhal od května do srpna 2015 na standardních odděleních Kliniky dětských infekčních nemocí FN 
Brno u dětí do tří let věku. Každá odebraná stolice byla testována na přítomnost specifi ckého antigenu GDH a toxinů A a B klostridia 
metodou membránové enzymové imunoanalýzy (TECHLAB C. DIFF QUICK CHEK COMPLETE). Při pozitivitě GDH (a negativitě toxinu) 
se provedla konfi rmace polymerázovou řetězovou reakcí (GeneXpert Clostridium diffi  cile Cepheid) na přítomnost genu pro toxin B, 
genu pro binární toxin a deleci v nukleotidu 117 v regulačním genu tcdC - NAP1/ribotyp 027. Hodnocení probíhalo dle národních 
doporučení pro diagnostiku a léčbu CDI. 

Výsledky: Dosud vyšetřeno 81 dětí (3 dny až 36 měsíců, medián 15 měsíců), u 2 dětí (2.5 %) pozitivní GDH+toxin (A, B), u 9 dětí 
(11.1 %) záchyt GDH + genu pro toxin B, ve 2 případech rovněž binárního toxinu (2.5 %). U věkové skupiny batolat (1 – 2 roky) 
zachycen největší počet toxigenních kmenů CD (8 dětí – 19 %). Celkově u 2 případů (15.4 %) se zachyceným toxigenním kmenem 
prokázána předchozí antibiotická terapie (cotrimoxazol), u 2 dětí nezachycena jiná infekční etiologie, v 11 případech pozitivní nález 
virového nebo bakteriálního agens: rotaviry (n=7), noroviry (n=1), adenoviry (n=1), salmonela (n=2). Jedno dítě vyžadovalo 
intenzivní péči, z nedostatku informací po překladu z jiného pracoviště indikovaná cílená terapie na CDI. 

Závěr: Prokázána minimální citlivost nejmladší dětské populace vůči CDI, četnost nosičství v jednotlivých věkových skupinách přibliž-
ně odpovídala údajům v zahraničních publikacích. Autoři jsou si vědomi absencí rizikových faktorů ve vyšetřované kohortě dětí. Na 
základě toho můžeme potvrdit doporučení nevyšetřovat nejmladší pacienty bez výše uvedených rizik, vyhneme se tak zbytečným 
diagnostickým rozpakům.
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Prevalence patogenů Coxiella burnetii, Francisella tularensis a Hantaan virus (Dobrava) , způsobujících zoonotická 
onemocnění, se zaměřením na volně žijící hlodavce na vybraných lokalitách ČR (Poodří, Moravský kras) v roce 2014
Němcová T.¹, Žákovská A.¹, Nádeníčková N.¹, Cvrček A.¹, Janeček J., Závala J.2, Bártová E.3, Růžek D.4

¹OFIŽ, Ústav Experimentální biologie PřF Masarykova Univerzita Brno, 2Institut biostatistických analýz, MU Brno,  3Ústav biologie 
a chorob volně žijících zvířat, FVHE Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 4 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

Úvod: Patogeny Coxiella burnetii, Francisella tularensis a Hantaan virus jsou původci nebezpečných zoonotických onemocnění, které 
mohou být přenášeny prostřednictvím klíšťat, hostitelů či vody kontaminované výkaly rezervoárových živočichů, predevšim hlodavců, 
na člověka. V této studii se zaměřujeme na možný výskyt a kontakt s uvedenými patogeny v hlodavcích na vybraných lokalitách ČR 
(Poodří, Moravský kras). 
Cíle: Cílem této epidemiologické studie je zjištění míry prevalence patogenních mikroorganismů (původců onemocnění Q-horečka, 
tularémie a hantavirových infekcí) u odchycených hlodavců a nepřímo tedy jejich začlenění do životního cyklu těchto patogenů. 
Metodika:  Metodika je založena  na  detekci  těchto  infekčních  agens v orgánech  hlodavců  nebo  proti  nim  vytvořených  protilátek  
v jejich  séru  a výplachu  srdce. 
Výsledky: Metodou ELISA byla  celkově detekována přítomnost specifi ckých protilátek proti Coxiella  burnetii v sérech ve 9,5% a ve 
výplaších v 5,3%; proti Francisella tularensis v sérech ve 8,1% a ve výplaších ve 4,3%.  
Metodou nested RT-PCR byla detekována přítomnost hantavirové RNA v plicní tkáni  hlodavců a z vyšetřených 98 vzorků byly hantaviry 
přítomny ve 3 případech.

Práce byla podpořena grantem MUNI/FR/0088/2014, Specifi cký výzkum MU.

Izolace myších monoklonálních protilátek proti OspC proteinu a identifi kace vazebných epitopů
Norek A.1,2, Janda L.2, Žákovská A1

¹OFIŽ, Ústav Experimentální biologie PřF Masarykova Univerzita Brno, 2Centrum strukturní biologie  CEITEC MU, Kamenice 5, Brno

Spirochety ze skupiny Borrelia burgdorferi sensu lato jsou závažnými původci infekčního onemocnění Lymeská borrelióza. Mezi 
hlavní fyziologické vlastnosti těchto spirochét patří variabilní antigenní výbava umožňující adaptaci na široké spektrum hostitelů. 
Jedním z nejdůležitějších antigenů, uplatňující se při přenosu na obratlovčí hostitele je lipoprotein OspC. Tento protein hraje 
významnou úlohu nejen v životním cyklu borrélií, ale je významný také z diagnostického a terapeutického hlediska.

Cílem naší práce bylo připravit rekombinantní formy OspC relevantní pro území ČR, proti těmto antigenům připravit sadu myších 
monoklonálních protilátek a určit vazebné epitopy rozpoznávané těmito protilátkami. 

Při návrhu antigenu pro imunizaci jsme využili kmenů izolovaných na lokalitě Pisárky (Brno, ČR). Nejčetnější OspC typ (G4) byl 
vybrán jako základ pro přípravu antigenu pro imunizaci.

Z testovaných hybridomů bylo na základě schopnosti vázat jak rekombinantních tak i přirozenéch forem OspC (B. garinii, B. burg-
dorferi sensu stricto, B. valaisiana a B. Afzelii)  vybráno 9 linií, Produkované protilátky byly purifi kovány s využitím afi nitní chroma-
tografi e (protein G) a dále charakterizovány. U třech linií s nejvyšší afi nitou (3F4, 2D1 a 2A9)byl identifi kován rozpoznávaný epitop 
s využitím analýzy peptidů štěpeného antigenu vázaného na imobilizovaných protilátkách pomocí hmotnostní spektrometrie.

Protilátky 3F4 a 2A9 se váží k lineárním epitopům lokalizovaným na vnějším povrchu OspC proteinu. Protilátka 2D1 rozpoznává 
konzervovaný konformační epitop v jádru dimerní formy OspC proteinu.

Práce byla podpořena specifi ckým výzkumem MU
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Ověření terapeutického účinku antituberkulotik na myším modelu
Pavliš O.1, Kubíčková P.1, Bílková K.1, Roh J.2, Klimešová V.2

1Vojenský zdravotní ústav, Odbor biologické ochrany, Těchonín, 2Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové

Trojkombinace léčiv s antituberkulotickým účinkem – isoniazid [INH], rifampicin [RMP] a pyrazinamid [PZA] je úspěšně využívána 
v klinické terapii závažného onemocnění - tuberkulózy, jehož původcem je Mycobacterium tuberculosis [M.t.]. 
Pro posouzení aktivity de novo syntetizovaných látek s předpokládaným účinkem proti M.t. byla zavedena skupina tzv. pozitivní 
kontroly, která vycházela z níže popsaného testování klinicky využívaných terapeutik na myším modelu.
Pro experiment byla zvolena inbrední myší linie BALB/c. 
14 dní od intranazální infi kace suspenzí M.t. (sbírkový kmen H37Rv; koncentrace suspenze 1x107 CFU/ml fyziologického roztoku) 
byla aplikována dávka terapeutik ve složení INH (25 mg/kg) + RMP (10 mg/kg) + PZA (150 mg/kg). Terapie byla provedena žaludeč-
ní sondou (200 µl/myš) + voda ad lib. a roztokem v napáječce (ad lib.) v intervalu 1, 2 a 3 měsíce [1M, 2M a 3M]. 
Pro posouzení účinku terapeutik za výše uvedených podmínek bylo stanoveno CFU [Colony Forming Unit] v plicích a slezině.

Infekce způsobené rychle rostoucími mykobakterii, vybrané případy diagnostikované ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové
Ryšková L., Vaníček H., Plíšek S., Žák P., Kaltofen K.
Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Úvod: Rychle rostoucí mykobakterií se vyskytují běžně v okolním prostřední, především v půdě, vodě, na rostlinách. Považují 
se za primárně nepatogenní, ale u predisponovaných pacientů mohou vzácně vyvolat onemocnění. Jedná se o podskupinu 
netuberkulózních mykobakterií, která se odlišuje od ostatních rychlejším růstem, ale i přesto vyžaduje delší čas než běžné bakterie 
(3 - 7 dnů).
Autoři popisují vybrané případy mykobakterióz a jejich laboratorní diagnostiku.
Kazuistiky: 1. 3-letá dívka se syndromem krátkého střeva s dlouhodobě zavedeným centrálním žilním katetrem pro nutnost 
parenterální výživy, přijímaná pro febrílie s třesavkami a zimnicí s podezřením na katetrovou infekci. Mycobacterium fortuitum 
izolováno z hemokultury odebrané z katetru a extrahované kanyly. Léčena celkem 2 měsíce kombinací antibiotik (amikacin, 
ciprofloxacin, klaritromycin) s dobrým výsledkem.
2. 62-letý pacient se závažnou GvHD kůže (generalizované sklerotické změny) při alogenní transplantaci kostní dřeně pro chronickou 
lymfocytární leukémii. Mycobacterium chelonae izolováno z hemokultur, kožních ložisek a sputa. Léčen kombinací antibiotik (ami-
kacin, tigecyklin, klaritromycin), po 6 týdnech umírá na celkové vyčerpání organismu při základním onemocnění a komplikacích.
3. 58-letý muž po laminektomii přichází pro zhoršení bolestí v operační ráně – 6 týdnů po výkonu. Na MRI páteře zjištěna spondy-
lodiscitída a podkožní absces, z materiálu odebraného punkcí izolováno Mycobacterium fortuitum. Provedena chirurgická revize 
s odstraněním zbytku ploténky, zahájena léčba kombinací amikacin, ciprofl oxacin a klaritromycin. Po 3 měsících se v operační ráně 
provalil znovu absces, opět kultivačně prokázáno Mycobacterium fortuitum. Do kombinace antibiotik přidám linezolid. Rozhodnuto 
o nutnosti další operace s odstraněním postižených obratlových těl. Pacient léčen celkově 9 měsíců, nyní je bez obtíží.
Závěr: mykobakteriózy představují závažná, vzácně se vyskytující onemocnění, komplikovaná je jejich diagnostika i léčba. U mimo-
plicních forem onemocnění se na rozdíl od plicních forem běžně neuvažuje o etiologické účasti mykobakterií, materiál k mykobakte-
riologickému vyšetření není zasílán standardně. 

Závažné streptokokové infekce jako komplikace varicely
Siráková L., Kračmarová R., Šmahel P., Plíšek S.
Klinika infekčních nemocí FN a LF Hradec Králové

V roce 2014 bylo v ČR hlášeno 51617 případů varicely. Naprostá většina onemocnění probíhá benigně, rizika závažného průběhu 
u některých skupin pacientů jsou známá a přesně defi novaná. V běžné praxi se ale opakovaně setkáváme s podceněním rizika 
bakteriální superinfekce varicely u jinak zdravých dětí. Impetiginizovaná morfa je možným místem vstupu agens s rozvojem lokální 
infekce kůže a měkkých tkání či těžké generalizované (i život ohrožující) infekce. Dominantní zastoupení má stafylokoková a strepto-
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koková etiologie. Průběhy streptokokových infekcí bývají v těchto případech nejzávažnější. Autoři předkládají případy dětí, hospitali-
zovaných na Klinice infekčních nemocí FNHK v průběhu loňského roku.

Molekulární analýza biologického materiálu u pacienta s osteomyelitidou a nálezem vzácné houby Acremonium spp 
(cephalosporium)
Svobodová O., Lukavská M., Nováková T., Kavanová M., Vilimovská Dědečková K., Staněk L.
Laboratoř molekulární detekce patogenů, Synlab genetics, Praha

Lidské infekce způsobené houbami z rodu Acremonium (cephalosporium) patří mezi méně časté. Většinou se jedná o infekce v ob-
lasti oka, infekce plic, gastrointestinálního traktu, lokálně invazivní infekce např. zánět vedlejších nosních dutin, artritidy, zánět 
pobřišnice, ale také osteomyelitida.
Osteomyelitida představuje hnisavý proces v kosti způsobený patogenním organismem. Tento zánět probíhá v kostní matrix. Osteo-
myelitidu lze dělit dle průběhu na akutní, subakutní a chronickou. Příznaky se liší podle rozsahu, lokalizace, doby trvání infekce, věku 
a rezistence patogenu. Terapie je většinou pomocí antibiotik, která jsou podávána v dostatečně dlouhé době a dávce. 
V našem případě se jednalo o pacienta s chronickou osteomyelitidou po otevřeném úraze nohy v oblasti holeně, kdy nezabírala tera-
pie antibiotiky, a muselo být přistoupeno k invazivnímu zákroku, při němž bylo postižené místo chirurgicky čištěno. Z chirurgického 
prostoru byly odebrány vzorky na molekulární testování (část kosti, stěr, tkáň). Byla provedena izolace NK (QIAamp DNA Blood Mini 
Kit, Německo), s následnou molekulární detekcí bakterií pomocí BactoPlexXu za použití PandaBakt Premixu s negativním výsled-
kem. Bylo tedy přistoupeno k sekvenačnímu dourčení hub technikou přímého sekvenování PCR produktů na kapilárním sekvenátoru 
ABI3130 za použití sekvenčních primerů UniFungiFor po předchozí purifi kaci PCR produktů na agarózovém gelu. Ve vyšetřeném 
vzorku z odebrané kosti, byla sekvenačním vyšetřením genu pro 18S rRNA identifi kována majoritní houba Acremonium spp. (pře-
počet genomových ekvivalentů kontrolního genu (Albumin) v 1 ml vyšetřovaného vzorku byl 2 394 469). Zjištěná sekvenace je nyní 
porovnávána se sekvencemi v genové bance v San Antoniu pro upřesnění poddruhu a ještě lepší zacílení terapie. 
Díky této včasné diagnostice, kdy byl výsledek klinickému lékaři poskytnut do tří dnů po chirurgickém zákroku, mohla být u pacienta 
nasazena adekvátní terapie.

Etiologie sekundárních peritonitid na 1. chirurgické klinice VFN v prvním pololetí 2015
Šemberová L., Adámková V.
Klinická mikrobiologie a ATB centrum, 1. LF UK a VFN Praha, 

Sekundární peritonitida je zánět pobřišnice infekčního i neinfekčního původu v důsledku primárního postižení intraperitoneálního 
nebo retroperitoneálního orgánu. Samostatnou kapitolou je pooperační peritonitida, nejčastěji vzniká na podkladě dehiscence 
anastomózy nebo pahýlu trávicí trubice.
Cílem retrospektivní analýzy bylo zjistit zastoupení bakteriálních agens v klinických materiálech odebraných od pacientů se sekun-
dární peritonitidou ve sledovaném období od 1.1.2015 do 30.6.2015.
Ve sledovaném období byl vyšetřen klinický materiál od 123 pacientů. Z 243 vzorků bylo 64 stěrů/výtěrů a 179 klinických materiálů 
(hnis, výpotek apod.). Stěry byly kultivovány aerobně, u klinického materiálu bylo provedeno mikroskopické vyšetření a založena 
aerobní i anaerobní kultivace.
Nejčastěji byly izolovány kmeny enterobakterií (41 % všech nálezů; z toho Escherichia coli 46 %; Klebsiella pneumoniae 30 %, tribut 
Proteae 15 %) a enterokoků (17 %; z toho 53 % E. faecalis, 39 % E. faecium). U 19 pacientů byly zachyceny anaerobní bakterie 
(9 % všech nálezů) a u 28 pacientů (9 % všech nálezů) kvasinky. Kmeny Pseudomonas aeruginosa byly izolovány u 6,5 % pacientů. 
Jeden kmen enterokoků byl rezistentní k vankomycinu. Kmeny E. coli byly rezistentní k potencovanému aminopenicilinu ve 33,8 %, 
k fl uorochinolonům 25 %, gentamicinu 8,8 %; 13,2 % bylo producentů širokospektré betalaktamázy; všechny kmeny měly zachova-
nou citlivost k amikacinu a karbapenemům. Kmeny K. pneumoniae byly rezistentní k potencovanému aminopenicilinu ve 48,8 %, 
k fl uorochinolonům 34,9 %, gentamicinu 7 %; 39,5 % bylo producentů širokospektré betalaktamázy; všechny kmeny byly citlivé 
k amikacinu a karbapenemům.
Vysoké procento enterobakterií produkujících širokospektrou betalaktamázu je alarmující a je důvodem zahájení empirické terapie 
karbapenemy nebo tigecyklinem s následnou deeskalací dle konkrétních výsledků citlivosti.
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Pacienti se spondylodiscitidou aneb kam s nimi? Role infektologa v koordinaci péče. 
Štefan M., Arientová S., Holub M. 
Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Praha

V posteru je analyzován soubor pacientů se spondylodiscitidami, kteří byli dispenzarizování v ambulanci pro infekce kostí a kloubů 
na Klinice infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN Praha od 1.8.2014 do 31.8.2015. Zdůrazněna je zejména pozitivní role infektologa 
v koordinaci péče o tyto pacienty a dále je zmíněna možnost využití ambulantní parenterální antibiotické léčby (OPAT- Outpatient 
Parenteral Antimicrobial Therapy).  

Molekulární analýza izolátů Clostridium diffi  cile ve FN u Sv. Anny v Brně 
Tejkalová R.1, Krůtová M.2, Mejzlíková L.1, Mahelová M.1, Matulová I.1, Růžička F.1, Nyč O.2 
1Mikrobiologický ústav, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, 2Ústav lékařské 
mikrobiologie, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice v Motole

Cíl: Zmapování epidemiologické situace výskytu Clostridium diffi  cile ve FN u sv. Anny v Brně.
Počátkem roku 2014 proběhla na JIP II. CHK této nemocnice epidemie klotridiových kolitid. (CDI - Clostridium diffi  cile infection) 
Během cca 6 týdnů onemocnělo 9 pacientů, u řady z nich se jednalo o recidivu. Podobná situace se na této klinice opakovala koncem 
roku, kdy v období listopad-prosinec onemocnělo 10 pacientů. Izoláty C. diffi  cile byly zaslány do Ústavu lékařské mikrobiologie FN 
Motol k molekulární analýze. Protože výsledkem první epidemie byl v té době méně obvyklý ribotyp 001, začaly se po určitou dobu 
analyzovat všechny izoláty, vyšetřené v Mikrobiologickém ústavu. Také při druhé epidemii se jednalo u všech pacientů o ribotyp 001.
Cílem práce bylo jednak ověřit, jaký ribotyp v naší nemocnici prevaluje a zda se v případě obou epidemií na II.CHK jednalo o genetic-
ky identický ribotyp 001.
Materiál a metody: Izoláty C. diffi  cile z Mikrobiologického ústavu FN u sv. Anny v Brně (únor – červen 2014) včetně izolátů z první 
epidemie na II. CHK (únor 2014) a izoláty od pacientů s CDI během druhé epidemie na této klinice (listopad – prosinec 2014). 
PCR ribotypizace založená na kapilární elektroforéze byla provedena u všech konfi rmovaných izolátů C. diffi  cile podle evropského 
standartního operačního postupu ECDIS-net (European C. diffi  cile infection surveillance network) s použitím Webribo databáze 
k porovnání elektroforetických profi lů. Míra genetické příbuznosti byla stanovena u prevalujících ribotypů pomocí metody MLVA 
(Multi-Locus-Variable-Tandem-Repeats Analysis). Počet repetic byl stanoven v 5 VNTR úsecích Sangerovo sekvenováním.
Výsledky: Ribotypizací v období 2.2. -30.6.2014 bylo identifi kováno 63 izolátů C. diffi  cile. 34 izolátů (53%) příslušelo k ribotypu 001 
a 9 izolátů (11%) k ribotypu 176. Pomocí MLVA byla stanovena míra genetické příbuznosti izolátů C. diffi  cile ribotyp 001 grafi cky 
vyjádřena pomocí MST (Minimum Spanning Tree) s použitím softwaru Bionumerics v5.0.(Applied Maths). U všech pacientů s CDI na 
II. CHK byl prokázán ribotyp 001. 
Závěry: Podle výsledků ribotypizace prevaluje v naší nemocnici ribotyp 001. Také obě epidemie na II. CHK byly způsobeny ribotypem 
001. MLVA pěti variantních úseků potvrdila klonální příbuznost v rámci každé epidemie, ale nepotvrdila příbuznost izolátů z první 
a druhé epidemie.

Podpora: MZ ČR IGA NT14209-3, GAČR P205/11/1687

Epidemie norovirových gastroenteritid v domově mládeže
Tkadlecová H., Sobková E., Nečasová A.
KHS ZK se sídlem ve Zlíně, protiepidemický odbor, Zlín

Klíčová slova: epidemie – noroviry - průkaz asociace pomocí statistických metod
Úvod: Ve dnech 11. 3. - 12. 3. 2014 proběhla v domově mládeže v Kroměříži epidemie norovirových gastroenteritid. Celkem se 
podařilo vyhledat onemocnění u 71 osob. Virologickým vyšetřením stolice byla potvrzena norovirová etiologie onemocnění. V klinic-
kém obraze onemocnění dominovalo zvracení a průjmy, u některých osob i se zvýšenou teplotou. Průběh onemocnění byl lehký až 
středně těžký. Doba trvání obtíží činila 1-3 dny. 24 osob bylo hospitalizováno.
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Cíl: Popsat, jak lze v některých vhodných případech prokázat při epidemii souvislost mezi konzumací určité potraviny a onemocně-
ním pomocí statistických metod.
Metoda: Ze statistického zpracování údajů z dotazníků od obyvatel a personálu DM (zdravých i nemocných) bylo potvrzeno, že 
jako cesta přenosu se uplatnil s největší pravděpodobností zeleninový salát připravený ve stravovacím provozu Domova v pondělí 
10.3.201 (viz tabulka č. 7). Riziko onemocnění pro osoby, které konzumovaly tento salát, bylo téměř 11x vyšší než u těch, které ho 
nekonzumovaly.
Výsledky: Relativní riziko pro osoby konzumující zeleninový salát RR = 10,83 (CI 6,09;19,25). Zvýšené riziko bylo i pro osoby, které 
konzumovaly zapečené těstoviny dne 11. 3. 2014 (RR= 1,99, CI 1,36;2,92), ale inkubační doba je v tomto případě hraniční (p.p. 
u prvních nemocných 16:00 hod dne 11.3.) a jedná se spíše o zavádějící faktor, protože většina osob, které jedly salát, konzumovaly 
druhý den právě zapečené těstoviny (bezmasá jídla), což by bylo možné prokázat stratifi kací.
Závěr: Analytickou metodou bylo prokázáno, že zeleninový salát byl vehikulem nákazy, přestože jej nebylo možno již vyšetřit. Svědčil 
pro to i pozitivní nález norovirů u osoby připravující zeleninový salát. Potravináři všeobecně podceňují riziko přenosu patogenů při 
jednodenních zažívacích potíží a nejsou dostatečně seznámeni s riziky u virových průjmů.

Virová hepatitida C – testování variant spojených s rezistencí proteázy NS3 a dopady na volbu léčby
Trubač P.1, Piskunová N.1, Chrdle A.2,3, Chmelík V.2, King S.4, Geretti A.4, Scheinost O.1

1Laboratoř molekulární biologie a genetiky, Nemocnice České Budějovice, a.s., 2Infekční oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s., 
3Tropical and Infectious Disease Unit, Royal Liverpool University Hospital, Liverpool, Velká Británie, 4Institute of Infection and Global 
Health, University of Liverpool, Liverpool, Velká Británie

Úvod: Zavedení léčby přímo působícími antivirotiky (directly acting antivirals - DAA) do klinické praxe je zásadním průlomem v léčbě 
virové hepatitidy C (VHC). V současné době se stává legitimním požadavkem vyšší než 90% úspěšnost léčby napříč celým spektrem 
pacientů s VHC genotypu 1 (GT1). Varianty spojené s rezistencí (resistance associated variant – RAV) u viru hepatitidy C jsou spojeny 
s vyšší pravděpodobností selhání léčby, což má dopad jak na pacienta (progrese jaterního onemocnění, nutnost opakování léčby), 
tak i na zdravotnický systém (celkově menší počet vyléčených pacientů při využití daného objemu finančních prostředků v rámci 
rozpočtu na léčbu VHC). Proteázové inhibitory jsou první léky ze skupiny DAA na trhu a také dosud nejvíce zranitelná skupina vůči 
primární i během léčby vznikající rezistenci. V současné době je známa řada kauzálních mutací, ovlivňujících léčbu proteázovými 
inhibitory. Jsou to např. mutace R155K, V36M+R155K, a A156T/V při léčbě telaprevirem, D168A/G/H/V/Y u asunapreviru 
a pravděpodbně nejlépe popsaná Q80K způsobující rezistenci na simeprevir.
Metody: Procesem reverzní transkripce je přepsána virová RNA do komplementární DNA a za použití specifi ckých primerů je pomocí 
polymerázové řetězové reakce (polymerase chain reaction – PCR) amplifi kován gen pro virovou proteázu NS3. Ten je následně 
sekvenován a analyzován na přítomnost mutací. 
Výsledky: V Nemocnici České Budějovice, a.s., byla v červnu 2015 zavedena metodika sekvenace genu NS3 VHC převzatá od virolo-
gického týmu z University of Liverpool. Byl osekvenován a analyzován soubor vybraných pacientů s genotypem 1. U dvou z nich (oba 
genotyp 1a) byla detekována mutace Q80K spojená s rezistencí na simeprevir. 
Závěr: Zavedení molekulárně genetické metody sekvenace genu pro proteázu NS3 viru hepatitidy C umožňuje identifi kovat varianty 
spojené s rezistencí a tím se vyhnout podání těch inhibitorů proteáz, u kterých je vyšší pravděpodobnost neúspěšné léčby. Vyšetření 
v ceně řádově stovek korun umožňuje vybrat léčbu v ceně řádově stovek tisíc korun, u které můžeme očekávat vysokou úspěšnost 
dosažení setrvalé virologické odpovědi. Krom vysoké nákladové účinnosti se tím zvyšuje komfort a kvalita života pacientů s virovou 
hepatitidou C, kteří mohou s větší pravděpodobností očekávat vyléčení hepatitidy C na první pokus díky vysoké pravděpodobnosti SVR. 

Mykobakterie ve vodách určených k osobní hygieně: potenciální riziko pro zaměstnance průmyslových podniků a dolů
Ulmann V., Dziedzinská R., Stolaříková J., Kráčalíková A.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Ostrava 

Úvod: Onemocnění vyvolaná podmíněně patogenními mykobakteriemi představují závažné zdravotní riziko zejména u predispono-
vaných jedinců. Pracovní a environmentální zátěž spolu s životním stylem pracovníků průmyslu a dolů přispívá ke zvýšené prevalenci 
funkčních postižení respiračního traktu. Zhoršení přirozené clearence plic vlivem koniózy či plicní fi brózy vedou častěji k infekci, 
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kolonizaci a rozvoji mykobakteriálního onemocnění u této skupiny osob. Pro účely osobní hygieny zaměstnanců je využívána voda, 
jejímž zdrojem jsou vodní plochy a toky v blízkém okolí podniků. V případě dolů je využita také hloubkově těžená důlní voda, kterou 
je voda povrchová mísena.
Cíle studie: Zjištění přítomnosti a zhodnocení výskytu mykobakterií ve vzorcích vody, která je používána pro hygienu zaměstnanců 
průmyslových a především důlních provozů v moravskoslezském kraji. 
Postup: Vyhodnocena byla data za desetileté období, kdy bylo vyšetřeno celkem 1096 vzorků vody. Voda byla odebírána z koncových 
částí rozvodů v objemu jednoho litru. Vzorky byly fi ltrovány, dekontaminovány cetyl-pyrimidium chloridem a dále vyšetřovány 
kultivačně na Löwenstein-Jensenově půdě. Kultury mykobakterií byly identifi kovány fenotypovými a molekulárně biologickými 
metodami. Data byla hodnocena statisticky. Srovnávány byly vzorky vody mísené důlní vodou a vody povrchové.
Výsledky: V 41% (396 z 954) a 43,4% (90 ze 142) vzorcích povrchové vody mísené vodou důlní a upravované povrchové vody byla 
zjištěna přítomnost mykobakterií (v uvedeném pořadí). Ve směsné vodě bylo predominujícím druhem M. gordonae (51,8%). Ve 
vzorcích povrchové vody převažovaly druhy komplexu M. avium-intracellulare (33,3%). V obou typech vod bylo dále kvantitativně 
významněji přítomno M. kansasii. Již v menší míře, zejména ve vodě mísené, byly zachyceny další druhy jako M. mucogenicum, M. 
fortuitum, M. chelonae, M. simiae, M. lentifl avum, M. interjectum, M. scrophulaceum a M. fl avescens.
Závěr: Zjištěná data potvrzují značnou mykobakteriální kontaminaci vod pro hygienu zaměstnanců a jejich statut zásadního zdroje 
infekce predisponovaných jedinců v regionu.

Infekce jater a žlučových cest 
Váchalová J., Virtová S., Sedláček D. 
Infekční klinika FN a LFUK Plzeň

Onemocnění jater vyvolané infekcí patří mezi poměrně časté příčiny jaterního postižení. 
Jaterní léze může být způsobena buď přímým účinkem infekčního agens (viry, bakterie, houby, paraziti), nebo cirkulujícími toxiny, 
které mikrobi produkují. Toxiny mohou dále vznikat v rámci celkové, nebo mimo játra lokalizované infekce. V neposlední řadě je 
poškození jaterní tkáně vyvoláno imunitními mechanismy, kterými se organismus infekci brání.

Poškození jater dále zhoršuje hypoxie, malnutrice, některé léky, drogy, alkohol, popřípadě vzniklé metabolity, které již játra nedoká-
žou zpracovat.
Rozsah jaterního poškození a jeho klinická manifestace bývají velice různorodé. Změny mohou být ložiskové, nebo difúzní.
Naše sdělení nabízí přehled infekcí jater a žlučových cest podle původce se zaměřením na jejich diagnostiku a léčbu. Více se pak 
věnujeme virovým hepatitidám, které patří celosvětově mezi nejčastější infekce jater. Zároveň představují závažný zdravotnický 
problém, neboť jsou příčinou významné morbidity a mortality, a to ve všech věkových kategoriích. Zdůrazňujeme možnosti preven-
ce, kde nejúčinnější prevencí je vakcinace.
V posledních letech byl zaznamenán vzestup hlášených virových hepatitid A a E (EPIDAT). Tuto skutečnost jsme zaznamenali i na našem 
pracovišti, což dokládáme uceleným přehledem hospitalizovaných pacientů s virovou hepatitidou na naší klinice za posledních 5 let.

Koloidní stříbro a jeho biologická aktivita
Večeřová R.1, Panáček A.2, Kolář M.1

1Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, 2Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, 
Katedra fyzikální chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

K významným problémům současné medicíny patří narůstající odolnost mikroorganismů k antimikrobní léčbě, která podmiňuje 
vysokou morbiditu i mortalitu závažných infekcí, především u pacientů v intenzivní péči. Tuto nebezpečnou situaci je nutné ade-
kvátně řešit a k možným postupům patří vývoj nových antimikrobních léčiv. Slibnou alternativu představuje koloidní stříbro, jehož 
antimikrobní aktivita je na Přírodovědecké fakultě a Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci podrobně studována.

Koloid je označení pro disperzní soustavu, ve které jsou rozptýlené nanočástice o velikosti 1 – 100 nm. Koloidní stříbro bylo připra-
vováno ve formě vodní disperze pomocí chemických redukčních metod. Antibakteriální a antifungální aktivita nanočástic stříbra 
byla určována stanovením minimální inhibiční (MIC) a minimální baktericidní/fungicidní koncentrace. Velikost a stabilita nanočástic 
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stříbra měla pro antimikrobiální aktivitu klíčový význam. Hodnoty MIC nanočástic stříbra o velikosti 25 nm se pohybovaly v rozmezí 
1 – 13 mg/l. Testováním nanočástic stříbra v kombinaci s antibiotiky byl prokázán nespecifi cký synergický efekt u citlivých referenč-
ních bakterií i multirezistentních kmenů, včetně producentů ESBL a karbapenemáz.

Důležitou oblast výzkumu představují nanokompozity. Antibakteriální vlastnosti nanočástic stříbra navázaných na magnetický 
nosič maghemit a magnetit zůstaly zachovány, stejně jako magnetické vlastnosti nosičů. Připravené nanokompozity by tedy mohly 
být využity k cílenému směřování biologických účinků stříbra a následně odstraněny pomocí vnějšího magnetického pole. Dalším 
zajímavým nanokompozitem je Ag/PDDA-křemelina, která je díky své stabilitě a vysokým antibakteriálním účinkům vhodná pro 
čištění kontaminovaných vod.

Současně byly provedeny testy cytotoxicity na jednobuněčných organismech, lidských fi broblastech a mnohobuněčných octomil-
kách. Na základě měření základních hematologických parametrů byl posuzován vliv nanočástic stříbra na ovlivnění hemostázy. Testy 
potvrdily toxicitu nanočástic stříbra při koncentracích 30 mg/l.

Z výše uvedených údajů vyplývá vysoká antimikrobní aktivita koloidního stříbra. Je tedy zřejmé, že představuje jedno z možných 
řešení významného problému stoupající rezistence mikrobů k antimikrobním léčivům.

Podpořeno granty IGA LF_2015_035 a GA ČR 15-22248S.

Fekální bakterioterapie v léčbě rekurentní klostridiové střevní infekce – současná situace v ČR a ve světě
Vejmelka J., Koten J., Kohout P.
Interní oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha

Fekální bakterioterapie představuje znovuobjevenou léčebnou metodu, kterou lze úspěšně využít k obnově alterovaného střevního 
mikrobiomu u pacientů s rekurentní klostridiovou střevní infekcí a dalšími onemocněními. Důraz je v současné době kladen na bez-
pečnost léčby a zabránění transmise infekčních a jiných onemocnění. Vzhledem k náročnosti metagenomického sekvenování zatím 
nejsou rutinně vyšetřovány enterotypy dárců stolice a pacientů s rekurentní klostridiovou střevní infekcí. Vlivem nesprávného výběru 
dárce tak může dojít k výrazné změně střevního mikrobiomu s konsekvencemi, které nejsou doposud přesně známy. 
V České republice se fekální bakterioterapie využívá v léčbě rekurentní klostridiové střevní infekce díky brněnskému infektologovi 
MUDr. Pavlu Polákovi. Metoda se postupně rozšířila do celé České republiky a od roku 2009 byla léčba realizována na více než 20 
pracovištích. Celkem bylo provedeno více než 250 výkonů. Většina pracovišť (cca 70%) aplikuje fekální transplantát cestou horního 
gastrointestinálního traktu - nazojejunální sondou nebo pracovním kanálem gastroskopu, méně častou aplikační cestou je v našich 
podmínkách endoskopické podání do colon ascendens nebo podání formou klyzmatu.
Ve světě se v současné době značně liší regulace využití fekální bakterioterapie - od minimálních omezení v Austrálii (prakticky libovolné 
indikační spektrum), přes zásah regulačních autorit (americká FDA), až po extenzivní restrikce a zcela výjimečné využití v případě velmi 
těžkých klostridiových střevních infekcí (Kanada). Aktuálním trendem je výběr určitých bakteriálních kmenů a jejich enkapsulace do 
enterosolventních kapslí určených k perorálnímu užití, a jistě i banka karantenizované stolice zdravých a velmi podrobně vyšetřených dárců. 
Souhrn:
Fekální bakterioterapie představuje rychlou, relativně levnou a efektivní léčbu rekurentní klostridiové střevní infekce. Důraz je kla-
den na bezpečnost léčby, především na pečlivý výběr náležitě vyšetřených dárců a dále na dlouhodobé sledování možných nežádou-
cích účinků. Přístup k fekální bakterioterapii se v jednotlivých státech výrazně liší. V současné jsou k dispozici souhrnné metaanalýzy, 
spolupráce mezi jednotlivými pracovišti a akvizice dat není v rámci jednoho státu, ani celosvětově organizována. 
Doposud se rutinně neprovádí screening enterotypů dárců a příjemců fekálního transplantátu.
Literatura: 
1. Debat SB, Bauer MP, Kuijper: Update of the Treatment Guidance Dokument for Clostridium diffi  cile Infection, Clinical Mikrobiology 
and Infection, 2014; 20;2.
2. Brandt LJ, Aroniadis OC. An overview of fecal microbiota transplantation: techniques, indications, and outcomes. Gastrointest 
Endosc 2013;78(2):244-249.
3. Owens C, Broussard E, Surawicz C. Fecal microbiota transplantation and donor standardization. Trends in Mikrobiology 2013;21 
(9):443-445.
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4. Vecchio AL, Cohen MB. Fecal microbiota transplantation for Clostridium diffi  cile infection: benefi ts and barriers. Curr Opin Gastro-
enterol 2014;30:47-5

Diagnostické limity imunoblotového testu pro konfi rmaci anti-HCV protilátek
Veřtátová M., Němeček V.
SZÚ, NRL pro VH, Praha

Práce se zabývá diagnostickými limity imunoblotových testů, které jsou používány ke konfi rmaci protilátek proti hepatitidě typu C 
(anti-HCV). Základním souborem pro tuto analýzu bylo 1879 vzorků, u kterých bylo v roce 2013 v Národní referenční laboratoři pro 
virové hepatitidy (NRL pro VH) provedeno konfi rmační vyšetření anti-HCV protilátek. Z tohoto souboru byly vybrány tři skupiny vzorků. 
První skupina byla v konfi rmačním testu INNO LIA pozitivní a v dalších třech EIA testech, používaných v NRL pro VH, negativní. Druhá 
skupina byla testem INNO-LIA shledána indeterminate a třemi dalšími EIA testy negativní. Třetí skupinu charakterizují reaktivní nálezy 
tří EIA testů, které se konfi rmačním testem INNO-LIA nepotvrdily. Cílem práce bylo zjistit, jaká je četnost vzorků s takto rozpornými či 
neočekávanými výsledky konfi rmačního vyšetření anti-HCV protilátek a určit, zda jsou nálezy testu INNO-LIA specifi cké.
Analýza výsledků prokázala, že četnost takových výsledků je pro první skupinu 0,63%, pro druhou skupinu 3,73% a pro třetí skupinu 
0,48%.Dále bylo prokázáno, že pozitivní a indeterminate nálezy testu INNO-LIA v první a druhé skupině přetrvávají dlouhodobě a ve 
třetí skupině přetrvává dlouhodobě i reaktivita ve třech EIA testech. Vyšetření dalšími dvěma imunoblotovými testy vedlo k závěru, 
že i konfi rmační test s nízkou četností může poskytovat falešně pozitivní výsledky.

Cesty přenosu a šíření viru západonilské horečky v ČR 
Vlčková J., Rupeš V., Holý O., Horáková D., Kollárová H.
Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta UP v Olomouci

Virus západonilské horečky (WNV) je virem čeledi Flaviviridae. Na člověka je přenášen bodnutím komárů schopnými sát krev na 
ptácích i na savcích. Nejčastěji se jedná o komáry rodu Culex. U člověka byl virus poprvé identifi kován v roce 1937 v Západonilském 
regionu africké Ugandy. Později se postupně šířil a působil větší či menší epidemie západonilské horečky v severní Africe, v Evropě, 
Asii, Severní a Jižní Americe. V posledních dvou dekádách se šíření viru zřetelně zrychluje a v současné době je řazen mezi nejrozší-
řenější arboviry světa. U lidí probíhá infekce většinou asymptomaticky, závažnější průběh může mít u osob každého věku, ale u lidí 
starších a oslabených je průběh onemocnění závažnější, až fatální. K infekci lidí může dojít nejen přenosem komáry z infi kovaných 
ptáků, ale i během transfúze krve nebo transplantace orgánů, transplacentárně anebo kontaktem s infi kovanými zvířaty, s jejich krví 
a tkáněmi. V loňském roce byl zaznamenán případ onemocnění západonilskou horečkou i v ČR na Ostravsku. Problematika WNV je 
studovaná z mnoha hledisek, o čemž svědčí mnoho originálních i souhrnných publikací. 

Výsledek MAST analýzy u kmenů Bordetella pertussis izolovaných v období 1967 – 2014 v ČR
Zavadilová J., Musílek M., Bečvářová Z., Lžičařová D., Křížová P., Fabiánová K.
Státní zdravotní ústav, Praha

Cílem studie bylo zjistit, zda u kmenů B. pertussis cirkulujících v ČR v průběhu plošného očkování celobuněčnou (wP) a později 
acelulární (aP) pertusovou vakcínou v období 1967-2014, došlo ke genetickému a antigennímu posunu u kmenů B. pertussis.

Ve studii bylo analyzováno 130 izolátů B. pertussis, které byly v programu surveillance dávivého kašle doručeny do NRL pro pertusi 
a difterii v letech 1967 až 2014 z celé ČR.
Studované období bylo rozděleno na 3 časové úseky:
1967 − 1978 – období wP + klesající nemocnost pertuse.
1990 − 2007 – období přechodu z wP na aP + počátek vzestupu nemocnosti pertuse.
2008 – 2014 – období aP + pokračující vzestup nemocnosti pertuse.
Kmeny byly studovány Multilocus Antigen Sequence Typing (MAST) analýzou. Sledovali jsme strukturní varianty genů fi m3 (gen pro 
fi mbrie typu 3), prnA (oblast 1 genu pro pertaktin), ptxA (gen pro S1 podjednotku pertusového toxinu), ptxP (genotyp promotoru 
pertusového toxinu).
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Ve studovaném souboru kmenů B. pertussis byly MAST analýzou prokázány změny ve všech sledovaných genových charakteristi-
kách. Převládající alelické profi ly izolátů se ve třech srovnávacích obdobích liší. 

Výsledky odpovídají nálezům v dalších evropských zemích, a lze je interpretovat jako částečný genetický únik patogenních kmenů B. 
pertussis mimo plnou účinnost hostitelské imunity navozené acelulární pertusovou vakcínou. 

Práce byla podpořena výzkumným grantem NT/14058-3 Interní grantové agentury (IGA) MZ ČR.

Aktivita a pozitivita klíšťat Ixodes ricinus na Bbsl monitorovaná v příměstském parku Brno Pisárky,  a jejich reakce na 
vybrané repelenty
Žákovská A.1, Nejezchlebová H.1, Bartoňková N.1, Kučerová HL.1, Norek A.1, Urbánek F.2 
1Ústav Experimentální biologie PřF MU Brno, oddělení OFIŽ, 2Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, PřF MU Brno

Cílem této studie bylo předložit výsledky ročního pozorování aktivity klíštěte obecného (Ixodes ricinus) a zaznamenat pozitivitu borelií 
na parkové lokalitě v Pisárky, Brně. Na vybraném počtu posbíraných nymf pak otestovat 5 vybraných repelentů a zaznamenat jejich 
účinnost.
Neustále se zvyšující počet nemocných lymeskou boreliózou v lidské populaci nás nutí se zamyslet nad možnou prevencí proti one-
mocnění mi přenášenými prostřednictvím klíšťat. K dosažení cíle byl výzkum směřován dvou komplexních oblastí: 1. pravidelný mo-
nitoring vytipovaných oblastí s nejvyšším výskytem klíšťat a 2. testování účinnosti komerčně vyráběných repelentů.  Cílem této nové 
studie je: 1. předložení výsledků ročního pozorování aktivity klíštěte obecného (Ixodes ricinus), 2. u odchycených jedinců stanovit 
míru promořenosti na patogenní agens lymeské boreliózy (Borrelia burgdorferi sensu lato, Bbsl) a 3. rozšířit studii o pozorování cho-
vání odchycených klíšťat v reakci na vybrané repelenty. Předložené výsledky se týkají roku 2011, kdy byl zaznamenán vysoký počet 
nasmýkaných klíšťat (v počtu 598 jedinců různých vývojových stádií). U jedinců odchycených v tomto roce pak byla enormně zvýšená 
pozitivita na spirochéty.  SZÚ pro tento rok zveřejnil data obsahující rekordní nárůst nemocných oproti statistikám z předchozích let 
(4834nových případů). Průměrný počet klíšťat za jednu hodinu sběru byl 20.6, z nichž 8,3 % bylo nakaženo spirochétami. Typický 
dvouvrcholový pík znázorňující aktivitu klíšťat, uváděný v odborné  literatuře, byl v naší studii potvrzen. První byl zaznamenán v červ-
nu, druhý v srpnu. Nejrizikovější měsíce pro nákazu spirochétami z klíšťat byly statisticky potvrzené květen a červen. Výsledky byly 
publikovány v časopise:
Žákovská, A., Nejezchlebová, H., Bartoňková,  N., Rašovská, T.,H. Kučerová, H., A. Norek, A., Ovesná, P.: Activity of the tick Ixodes ricinus 
monitored in a suburban park in Brno, Czech Republic, in association with evaluation of selected repellents Journal of Vector Ecology 
38,(2), 2013, 295-300. IF=1,227

Tato studie byla vytvořena s podporou specifi ckého výzkumu MU 

VOLNÁ SDĚLENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ NELÉKAŘSKÝCH PROFESÍ

OPSI syndrom u splenektomovaného pacienta s pneumokokovou sepsí – kazuistika
Babáčková B.
FN Brno, Brno

OPSI syndrom (Overwhelming postsplenectomy infection) je označení pro život ohrožující, fulminantně probíhající infekci, která 
může vzniknout u splenektovaných pacientů. Bez včasné a odborné lékařské péče převážně dochází ke smrti pacienta pod obrazem 
refrakterního septického šoku, a to během 24 hodin od projevení prvních příznaků onemocnění. 
Sepse je onemocnění, vyvolané různými mikroorganismy, při kterém se v těle vytvořilo ložisko, z něhož se původce vyplavuje do 
krevního oběhu a způsobuje tak vznik těžkých celkových příznaků. 
Pneumokoky (Streptococus pneumoniae) mohou vyvolat prudce probíhající sepsi. Průběh onemocnění bývá často tak rychlý, že při 
zahájení antibiotické terapie jsou již přítomny známky multiorgánového selhání a pacient během několika dalších hodin nebo dnů 
zemře navzdory veškeré poskytnuté péči.
Kazuistika popisuje případ 40-letého pacienta bez sleziny, který byl přijat v závažném stavu na naše oddělení. Následovala velmi 
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intenzívní léčba, během které po čtyřech dnech zemřel na s životem neslučitelnou mozkovou devastaci při pneumokokové sepsi 
a meningitidě.
Cílem mé prezentace je upozornit na základní preventivní opatření, tzn. očkování (imunoprofylaxi) a edukaci pacientů s porušenou či 
zaniklou funkcí sleziny a o závažnosti zvýšeného rizika infekčních komplikací včetně infekcí cestovatelských.

Kazuistika u pacienta s bakteriální a tuberkulozní meningitídou
Březíková M., Bobková J.
KNTB Zlín a.s. infekční oddělení

Bakteriální meningitídy patří mezi závažná, ale naštěstí relativně málo častá onemocnění postihující nervový systém. Jsou to akutní 
i chronická onemocnění mozkových blan.
Tuberkulozní meningitis je vyvolané Mycobacterium tuberculosis.Nemívá chronické stádium,protože neléčená prograduje k fatální-
mu konci.
Vzniká hematogenním rozsevem mykobacterií, obvykle z plicní tuberkulozy.

Molekulárně biologická diagnostika neuroinfekcí
Debnárová L., Kutová R., Plíšková L.
ÚKBD FN Hradec Králové 

Meningoencefalitida je velmi závažné onemocnění CNS postihující jak děti tak dospělé. Je spojené s vysokou mortalitou či trvalými 
neurologickými následky. V diagnostice se klade velký důraz na rychlost vyšetření, dostatečnou citlivost záchytu vyvolávajícího 
infekčního agens s cílem co nejrychleji nasadit cílenou terapii.
Onemocnění může být bakteriálního, virového, mykotického či parazitárního původu. Molekulárně biologická diagnostika u virových 
a parazitárních neuroinfekcí se provádí pomocí specifi ckých PCR reakcí, zaměřených na konkrétní původce, u bakteriálních a fungálních 
neuroinfekcí lze diagnostiku rozšířit ještě o sekvenační analýzu bakteriální či fungální DNA. Rychlost vyšetření od 2,5 hodiny do 2 dnů se 
odvíjí od typu původce a použité metodiky.

MALDI-TOF, identifi kace mikroorganismů metodou hmotnostní spektrometrie
Prokopová K., Sobotková J., Ryšková L.
Ústav klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Ústav klinické mikrobiologie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové disponuje od roku 2014 analyzátorem MALDI-TOF (Matrix 
Assisted Laser Desorption/Ionization – Time of Flight). Jedná se o velice rychlou, analytickou metodu identifikace mikroorganismů 
založenou na hmotnostní spektrometrii. Identifikace je v tomto případě možná i bez použití biochemických testů. Tato metoda 
identifikace nalezne u kmene specifické bílkoviny, které následně porovná s databází, která je již v současné době velmi široká, 
a poté test sama vyhodnotí. Metoda MALDI-TOF pracuje s velmi vysokou přesností, ale je nutné pracovat s čistým izolovaným 
kmenem. Největší výhodou využívání systému MALDI TOF je urychlení identifikace patogenních mikroorganismů ze současných 24 
až 48 hodin na identifikaci v den nárustu mikroba na kultivační půdě, v den pozitivity hemokultury nebo v den odběru biologického 
materiálu. Nejzásadnější dopad ve využívání této metody spočívá v přesné a včasné identifikaci patogenního původce infekčního 
onemocnění, která je zcela zásadní pro nasazení včasné adekvátní antibiotické terapie.
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Ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou hnisavá infekce meziobratlových disků (spondilodiscitida)
Hlubučková J.
Klinika infekčních nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha

Úvod: Hnisavá infekce meziobratlových disků je zvláštní forma hematogenní osteomyelitidy. Postihuje především starší dospělé 
s degenerativními onemocněními páteře, obezitou, diabetem, pacienty léčené dialýzou, intravenózní toxikomany. Mikroorganismus 
pronikne hematogenní cestou do prokrveného obratlového těla a odtud do meziobratlového disku. Primárním zdrojem infekce může 
být chronický defekt kůže a měkkých tkání, močové cesty, srdeční chlopně nebo žilní katetr.
Základním příznakem bývá bolest šíje nebo zad. Onemocnění se vyvíjí subakutně. Diagnóza je obtížná a stanoví se až po řadě týdnů. 
Nejcitlivější a rozhodující diagnostickou metodou bývá magnetická rezonance. Možné komplikace onemocnění jsou epidurální 
absces, kompresívní fraktura obratle s následnou paraparézou až paraplegií. Základem léčby je podání antibiotika, při nestabilitě 
páteře nebo neurologickém defi citu je nutné páteř chirurgicky revidovat. Počet léčených pacientů s tímto onemocněním má vze-
stupný trend a představuje závažný medicínský problém. Vyžadují dlouhodobou náročnou léčbu a léčebné výsledky jsou v mnoha 
případech neuspokojivé.
Metodika: Autorka prezentuje kazuistiku 62- letého pacienta s diagnózou spondylodiscitida, hospitalizovaného na Infekční klinice 
Nemocnice Na Bulovce 200 dnů. Z toho 111 dnů na JIP RES a 55 dnů na Intermediální části JIP. Během hospitalizace podstoupil 
čtyři operační výkony, ... byla u pacienta provedena IHD, pro renální insufi cienci a ... dnů byl pacient připojen na UPV pro respirační 
insufi cienci. Po celou dobu hospitalizace byl léčen antibiotiky. V červnu 2015 byl s paraplegií dolních končetin přeložen na rehabili-
tační kliniku.
Závěr: Vzhledem k celkovému stavu pacient vyžadoval intenzívní ošetřovatelskou péči. Zhodnocením získaných údajů o pacientovi 
byly stanoveny ošetřovatelské diagnózy. Jednalo se o pacienta s paraplegií, nesoběstačného, s poruchou vyprazdňování, se zavede-
nými invazivními vstupy. Díky tomu bylo u pacienta velké riziko porušení kožní integrity. Po celou dobu hospitalizace pacient přistu-
poval k léčbě velmi pozitivně, dobře spolupracoval s personálem a snaživě rehabilitoval. 

VNN
Holubová J., Nešněrová Z.
Infekční klinika Bulovka

Teorie vysoce rizikových nákaz, pohled do historie a současnosti.
Charakteristika jednotlivých infekčních onemocnění, lokalizace, způsob nákazy, průběh onemocnění, prevence.
Doplněno fotografi emi.

Epidemie Dejvice, Bubeneč
Hovorková J., Koudelková I., Bručková S.
ÚVN KIN Praha 

Prezentace souhrnně představí květnovou Epidemii tzv. Dejvického průjmu. Připravenost Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské 
fakultní nemocnice zvládat tyto situace v multidisciplinární spolupráci ústavního epidemiologa, pracoviště Mikrobiologie, Kliniky 
infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN, Emergency a LSPP. Dále prezentace ukáže možnosti ošetřovatelské péče na klinice infekčních ne-
mocí, izolační opatření a postupy správné praxe, se zaměřením na kvalitní a bezpečnou péči o ambulantní i hospitalizované pacienty. 

Molekulárně biologická diagnostika v infektologii
Hypiusová V., Kutová R., Plíšková L.
ÚKBD FN Hradec Králové 

Mol.biol. diagnostika, využívající metodu PCR (polymerázové řetězové reakce) k určení původce infekčního onemocnění se stala 
neoddělitelnou součástí mikrobiologické diagnostiky, a to jako vyšetření zásadní, doplňující, event. konfi rmační. Tato vyšetření 
řadíme k přímým průkazům původce onemocnění (v tomto případě k přímému průkazu DNA/RNA viru, DNA bakterie, parazita či 
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houby) vedle mikroskopie, kultivace, event. izolace viru. Infektology jsou nejvíce požadovaná vyšetření u neuroinfekcí, u onemocně-
ní jater, vyšetření původců průjmů, diferenciální diagnostika borelióz, toxoplazmózy atd. V přednášce bychom rádi ukázali možnosti 
„statimového“ vyšetření v rámci PCR diagnostiky, vycházející zejména z délky analytického procesu a použitých metodik.

Hygienické zabezpečení rukou ve FN Hradec Králové 
Kohoutková L.
Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové 

Ruce zdravotníků jsou nejčastější příčinou přenosu nemocničních kmenů z pacienta na pacienta. Řádná dezinfekce rukou před a po 
kontaktu s nemocným je jedna z nejzásadnějších a nejefektivnějších metod prevence šíření nemocničních kmenů ve zdravotnickém 
zařízení. Ve FN Hradec Králové se postupuje při hygienické dezinfekci rukou dle metodického pokynu SM 78/MET 2 ( seznámení 
s touto směrnicí ). 

Úskalí diagnostiky exantému u pacienta s infekcí HIV
Košťálová J., Kapla J.
Klinika infenfekčních nemoci FN a LF UK Hradec Králové

V kasuistice popisujeme obtížnost diagnostiky exantému u pacienta s infekcí HIV.

32letý muž přichází do AC Hradec Králové s generalizovaným makulopapulózním exantémem. HIV infekce diagnostikovaná v čer-
venci 2014, kategorie A1, bez léčby. Epidemiologická anamnéz negativní.

Dle úvodního klinického vyšetření a základních laboratorních výsledků vyslovena suspekce na rubeolu. Vzhledem k nálezu provede-
ny za dva týdny II. odběry, kde sérologie na rubeolu negativní a pozitivní sérologie na anti-Parvovirus B 19. Pro trvající kožní nález 
a nový anamnestický údaj o rizikovém chování proveden odběr syfi lis, který pozitivní.

Potenciální hrozby infekčních onemocnění
Koudelková I.
ÚVN KIN Praha 

Prezentace seznámí s aktuální hrozbou infekčních onemocnění, odpoví na otázky: „Bojíme se těch infekcí, které nám skutečně 
hrozí?“, „ Jak souvisí tato problematika s kvalitou péče?“. Prezentace představí metodický postup v případě možného výskytu vysoce 
nebezpečné nákazy, jehož cílem je minimalizovat rizika ohrožující životy a zdraví nejen pacientů, ale i vůči osobám pohybujícím se 
v prostředí osoby, u které bylo zjištěno podezření na výskyt VNN. Dále prezentace ukáže nové přístupy v péči o pacienty s infekčními 
nemocemi, novinky v očkování, moderní pomůcky a léčbu, preventivní režimová opatření, zavedení balíčků péče tzv. „care bundles“ 
jako součást standardní praxe. V neposlední řadě seznámí s využitím stacionáře pro OPAT (Outpatient Parenteral Antimikrobial 
Therapy) to vše se zaměřením na kvalitu, bezpečí a integraci péče o pacienta.

Rekonstrukce Infekční kliniky FN Plzeň, příjem pacienta s podezřením na VNN a připravenost na zvládnutí epidemio-
logické situace
Nechutná M., Březovská A.
Infekční klinika FN Plzeň

Pavilon č. 2 Infekční kliniky FN v Plzni byl postaven v roce 1937. Poslední generální oprava se uskutečnila počátkem 80. let 20. 
století. Před šesti lety byla zahájena poslední větší rekonstrukce Infekční kliniky FN, která postupně pokračuje až do současnosti. 
Jako první začala přestavba dětského oddělení, kde se v roce 2009 vybudovaly 3 nadstandardní pokoje se sociálním zařízením pro 
děti s doprovodem rodičů a 2 nadstandardní pokoje bez sociálního zařízení. V letošním roce proběhla rekonstrukce dalších dvou 
pokojů určených pro maminky s dětmi. Na oddělení pro dospělé pacienty se podařilo vytvořit koupelnu pro imobilní pacienty, dva 
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jednolůžkové pokoje se sociálním zařízením a jeden nadstandardní pokoj se sociálním zařízením. V květnu se dokončila kompletní 
rekonstrukce Isolačního oddělení. Podařilo se nám vytvořit prostory, kde je umístěn laminární box a v červnu jsme zavedli metodu 
fekální bakterioterapie.
V rámci připravenosti na příjem pacienta s podezřením na VNN, proběhly v lednu a listopadu 2014 nácviky ve spolupráci se složkami 
Záchranného integrovaného systému Plzeňského kraje a OOVZ. Ze cvičení vzešly podnětné návrhy na zlepšení celkové připravenosti 
Infekční kliniky a jejího týmu.
I na malé klinice s malým počtem zdravotníků se dá zvládnout epidemie salmonelózy v počtu 100 nakažených, o čemž jsme se pře-
svědčili koncem letošního července. Dále bude diskutován pohled vedoucího pracovníka na organizaci pracovních činností, zajištění 
personální, materiální a lůžkové kapacity při mimořádné situaci.

Současné možnosti sérologické diagnostiky Ústavu klinické mikrobiologie ve FN Hradec Králové
Obrová H., Andrš T.
Ústav klinické mikrobiologie FN Hradec Králové, Hradec Králové

Pomocí sérologických metod lze provádět přímou i nepřímou diagnostiku mikrobiálních, virových nebo parazitárních agens. V 
současné době směřuje provoz laboratoře k automatizaci, což vede především k urychlení a standardizaci analytického procesu. 
Příspěvek seznamuje se zajímavostmi v diagnostice některých agens, interpretací výsledků jejich vyšetření, a také proč jsou z pohle-
du žadatele některá vyšetření časově náročnější. Současná epidemiologická situace nebo snad zvýšené povědomí klinických lékařů 
vede k častější diagnostice např. u virové hepatitidy E, rotavirů apod.

Bartonelóza – nemoc z kočičího škrábnutí
Pekařová M., Bobková J.
Krajská nemocnice Tomáše Bati a.s.Zlín 

Bartonella henselae - nemoc z kočičího škrábnutí je zoonóza zapřičiněná gramnegativní bakterií Bartonella henselae, která po-
stihuje děti i dospělé. Nejčastějším zdrojem infekce pro člověka je kočka domácí. Bakterie na tato zvířata jsou přenášeny kočičími 
blechami.
Inkubační doba se pohybuje od 1 do 3 týdnů. Při rozvoji jednostranné lymfadenopatie je nutné pomýšlet na toto onemocnění, 
obzvlášť když je v anamnéze udáván možný kontakt s kočkami.

Světový den hepatitidy aneb žlutý den
Plisková M.
Infekční oddělení Nemocnice Prostějov, SMN a.s.

Světový den hepatitidy byl poprvé organizován v roce 2008 pod záštitou světové aliance poti žloutence. Cílem bylo zvýšit povědomí 
o virových hepatitidách, jejich prevenci, diagnostice a možnostech terapie. V prostějovské nemocnici jsem organizovala tuto akci 
poprvé v roce 2015 a nazvala jsem ji Žlutý den. Ve sdělení bych se ráda podělila se zkušenostmi s organizací a programem této akce. 
Součástí přednášky bude obrazová dokumentace. 

Izolace pacientů s potenciálně nebezpečnými bakteriálními kmeny (PNBK) ve FN Brno
Říhová I.
FN Brno, Brno

Cílem izolace pacientů s potenciálně nebezpečnými bakteriálními kmeny (PNBK) je snížit riziko přenosu nozokomiálních infekcí, 
případně kolonizací způsobených polyrezistentními mikrobiálními kmeny v prostředí FN Brno. Ve spolupráci s pracovníkem Úseku 
prevence a kontroly infekcí OKM jsou zaváděny vedoucími zaměstnanci příslušného útvaru izolační opatření. Režim se týká pacientů, 
jejichž klinický stav představuje vysoké riziko přenosu PNBK na jiné pacienty.
PNBK jsou ve FN Brno rozděleny do tří skupin dle typu mikroorganismu a epidemiologické závažnosti: 
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Skupina A – epidemiologicky nejzávažnější a podléhá zvláštnímu režimovému opatření z důvodu možné rezistence ke všem dostup-
ným antibiotikům: 
• CRE karbapenem rezistentní enterobakterie – gramnegativní bakterie s produkcí karbapenemáz (KPC) a metalobetalaktamáz 
(MBL)
• PSAE MBL – bakterie Pseudomonas aerigunosa s produkcí metalobetalaktamáz
Skupina B 
• MRSA – methicilin (oxacilin) rezistentní Staphylococcus aureus
• VRE – vancomycin rezistentní enterokoky
• Gramnegativní bakterie s produkcí ESBL
• Polyrezistentní kmeny Pseudomonas aerigunosa bez produkce MBL

Skupiny C – CLD – bakterie Clostridium diffi  cile – grampozitivní sporulující bakterie s produkcí toxinů 
Izolační opatření směřují k omezování rizika kontaktního, kapénkového a vzdušného přenosu infekčního agens a rozlišujeme varian-
tu plné a modifi kované izolace.

Adherence a kvalita života HIV pozitivních osob
Schwarzová P., Spišáková H., Kulířová V.
Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Nemocnice Na Bulovce, Praha 

Počet HIV pozitivních osob v České republice neustále přibývá. K 30. 6. 2015 bylo v naší zemi diagnostikováno již 2.475 HIV 
pozitivních osob.
Kvalifi kovaná zdravotní péče o HIV pozitivní pacienty je poskytována v 7 AIDS centrech po celé republice a je na velmi vysoké úrovni. 
Zásluhou pro pacienty dostupné terapie dochází u HIV pozitivních osob k prodlužování a zkvalitňování jejich života a onemocnění 
HIV infekcí se dnes řadí spíše mezi chronická onemocnění.
Nejvyšší podíl na tomto dosaženém výsledku má terapie HIV infekce – antiretrovirová léčba a její správná adherence (pacientův 
přístup k léčbě se shoduje s radami zdravotníků).
Cílem antiretrovirové léčby je snížit výskyt viru na minimální množství a tím umožnit regeneraci a posilování imunitního systému.
Léčbu antiretrovirotiky navrhuje lékař – specialista HIV a pro její zahájení jsou většinou speciální kritéria, ale vždy musí být spoluprá-
ce ze strany pacienta (compliance), a to také vzhledem fi nanční náročnosti terapie.
Léčba je doporučována u pacientů pokud poklesne počet CD4 pod 350 buněk nad mm3, při vysoké virové náloži (HIV RNA větší než 
100 000kopií/ml), také při klinických projevech B a C stadii HIV infekce dle CDC. Tato léčba se také nasazuje u gravidních HIV pozitiv-
ních žen a novorozenci, narozenému HIV pozitivní ženě do 31 dne jeho života. V některých případech se terapie nasazuje, pokud je 
HIV infekce objevena v akutní fázi.
U zdravotníků, kteří byli vystavení riziku infekce, například při poranění kontaminovanou jehlou, se nasazuje tato léčba dočasně jako 
tzv. postexpoziční profylaxe HIV.
Pro účinnost proti viru HIV je principem této léčby kombinovaná terapie, která se skládá ze tří i více léků z alespoň dvou skupin. Léky 
se musí používat pravidelně (12 nebo 24 hodinové intervaly) a pravidelně se kontroluje počet CD4 buněk a virová nálož pacienta, zda 
nedochází k rezistenci na dané léky. 
Léčba antivirotiky má také své určité vedlejší účinky.
Léčba HIV infekce se dá přirovnat běhu na dlouhou trať a vyžaduje velkou disciplínu HIV pozitivního pacienta, ale odměnou pro něho 
může být kvalitní a aktivní život.
Sestry, které ošetřují tyto HIV pozitivní pacienty, mohou být pro tyto pacienty velkou oporou a pomoc jim naučit se vyrovnat a žít 
s diagnózou HIV.
V této prezentaci je také zpracována kazuistika pacienta s antiretrovirovou léčbou.
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Epidemie salmonelózy v Plzeňském kraji
Šindelářová A., Zajíčková Š.
Infekční klinika FN Plzeň

V červenci 2015 po požití špaget ala Carbonara, dodaných do podnikových jídelen plzeňskou velkovýrobnou, propukla v Plzeňském 
kraji epidemie salmonelózy, která postihla cekem 148 osob. První porce závadných špaget byla vydána v pátek 24. 7. 2015 mezi 
11:00 – 12:00 hodin. Týž den ve večerních hodinách byli na Infekční kliniku FN Plzeň přijati první pacienti. Hlavní nápor nemocných 
musel ošetřující personál naší kliniky zvládnout v sobotu a v neděli 25. – 26. 7., Do pondělního rána 27. 7 bylo na Infekční klinice 
ošetřeno celkem 103 nemocných. Z tohoto počtu bylo 67 pacientů hospitalizováno. 11 pacientů bylo hospitalizováno v Klatovské 
nemocnici.
V našem sdělení uvádíme přesné počty ošetřených pacientů v jednotlivých dnech a čtyři kazuistiky pacientů se závažným průběhem 
salmonelózy s následnými komplikacemi.
Závěrem bude diskutován pohled ošetřujícího personálu při zajištění ošetřovatelských činností, u náhle vypuklé epidemie salmo-
nelózy velkého rozsahu.

Prevence nozokomiálních infekcí
Tachecí M.
Klinika infekčních nemocí FN a LF UK Hradec Králové

Nozokomiální nákazy jsou onemocnění endogenního nebo exogenního původu, která vznikají
v souvislosti s hospitalizací v nemocničním zařízení (v průběhu hospitalizace, nebo určitý čas po propuštění), po ambulantním 
výkonu či ošetření. Nozokomiální infekce dělíme: 
a)podle původců, 
b)podle epidemiologického hlediska, 
c)podle postiženého systému. 
Nejčastějším zdrojem bývá pacient, zdravotník nebo návštěvy. Podle průběhu dělíme tyto nákazy jako: manifestní nebo nosičství 
(pacienti vylučují infekční agens bez známek onemocnění). Přenos infekce může být přímý (kontaktem, kapénková infekce, pří-
tomnost zdroje nákazy a vnímavého jedince) a nepřímý (přenos závisí na schopnosti mikroorganizmu přežít mimo tělo hostitele). 
Nejčastějšími bakteriálními původci jsou stafylokoky, enterokoky, enterobakterie a mykobakteria. Důležité je dodržovat režimová 
opatření k eliminaci či omezení nozokomiálních nákaz. Všichni zdravotničtí pracovníci jsou povinni dodržovat hygienické a protie-
pidemické zásady a při ošetřování, léčení a dalších zdravotnických činnostech používat bariérovou ošetřovací techniku. Bariérová 
ošetřovací technika je souborem lege artis postupů, jež cíleně minimalizují riziko vzniku a šíření nozokomiálních nákaz. Jedná se 
zejména o: 
a)hygienu rukou personálu před a po manipulaci s pacientem 
b)používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků (ochranný oděv, ústenky, rukavice) c)manipulaci s prádlem 
čistým (čistým i použitým) 
d) manipulaci s biologickým materiálem, použitými nástroji, přístroji a zdravotnickým materiálem 
e)manipulaci se stravou (transport, podávání stravy a provoz čajových kuchyněk)
f) zabránění vzniku infekčních aerosolů a infekčního prachu vhodnými ošetřovacími a úklidovými postupy 
g) důslednou sterilizaci užívaného instrumentária, pomůcek a zdravotnického materiálu 
h) úklid a dezinfekci pracoviště.
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Malárie – laboratorní diagnostika
Typltová M., Čermáková Z., Voxová B.
Ústav klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice, Hradec Králové

Malárie patří mezi nejvýznamnější infekční onemocnění. Počty importovaných infekcí se v ČR sledují od roku 1990. Průměrný počet 
importovaných případů je 10 – 25 za rok. Nejvyšší počty byly zaznamenány v letech 1990, 1995 a v roce 2011, kdy bylo dokumento-
váno 35 importovaných malárií. Laboratoř parazitologie ÚKM FN HK může dokumentovat své přispění do zmíněné statistiky přehle-
dem vyšetření z let 2000 – 2011. Za uvedených 12 let bylo vyšetřeno téměř 3000 vzorků na přítomnost krevních parazitů metodou 
tlusté kapky a tenkého roztěru.

Infekční endokarditida a perikarditida způsobená Clostridium septicum
Vaněrková M., Míšková E., Černochová M., Němcová E., Pavlík P., Ostřížek T., Freiberger T.
Genetická laboratoř, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Brno

Infekční endokarditida způsobená Clostridium septicum je vzácné onemocnění, které významně souvisí s maligním onemocněním 
střeva. Ve světovém písemnictví se nám podařilo najít pouze tři případy infekční endokarditidy, dva případy perikarditidy a přibližně 
30 případů aortitidy způsobené C. septicum. Náš pacient, 71 – letý muž, byl hospitalizován v nemocnici Třebíč pro purulentní pe-
rikarditidu. Z krve bylo anaerobně vykultivováno C. septicum. Punktát z perikardu byl odeslán do genetické laboratoře CKTCH, kde 
metoda širokospektré 16S rRNA PCR s následnou sekvenací potvrdila C. septicum. Pacient byl léčen antibiotiky, perikardiální prostor 
byl drenován, a poté byl pacient propuštěn domů. Přibližně o dva měsíce později byl opět přijat do nemocnice Třebíč pro dušnost 
a rozvíjející se šokový stav. V těžkém stavu byl přeložen do CKTCH, kde se ihned podrobil operaci. Peroperačně byl nalezen rozsáhlý 
absces destruující aortální stěnu. Kritický stav a oběhová nestabilita progredovala i po operaci a pacient zemřel přibližně 8 hodin po 
přijetí. Kultivace části aortální chlopně a perikardu byla negativní. PCR a následná sekvenace prokázala C. septicum z peroperačně 
získaného materiálu aortální chlopně. Přestože pacientova onkologická anamnéza byla negativní, v tlustém střevě byly zjištěny 
polypy, které bývají diagnostikovány u pacientů s aortitidou způsobenou C. septicum.
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není třeba dávku přípravku Exviera upravovat. Exviera se nesmí používat u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh C). Pro další informace ohledně dávkování viz SPC. Kontraindikace: 
hypersenzitivita na léčivou látku nebo pomocné látky; použití léčivých přípravků s ethinylestradiolem; v případě společného podávání přípravku Exviera s přípravky, které jsou silnými nebo středně silnými 
enzymovými induktory (např. karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, efavirenz, nevirapin, etravirin, enzalutamid, mitotan, rifampicin, třezalka), se očekává snížení plasmatické koncentrace dasabuviru a snížení 
jeho terapeutického účinku; tyto induktory jsou kontraindikovány. Léčivé přípravky, které jsou silnými inhibitory CYP2C8, mohou zvýšit koncentraci dasabuviru v plasmě a společně s přípravkem Exviera se nesmí 
podávat (gemfibrozil). Kontraindikace s ombitasvirem/paritaprevirem/ritonavirem viz SPC tohoto přípravku. Těhotenství a kojení: Při užívání přípravku Exviera s ribavirinem je třeba s extrémní opatrností 
dbát na to, aby pacientky a partnerky pacientů neotěhotněly. Účinnou formu antikoncepce je třeba používat 6 měsíců po ukončení léčby ribavirinem. Zvláštní upozornění: Byla stanovena bezpečnost 
a účinnost přípravku Exviera v kombinaci s ombitasvirem/paritaprevirem /ritonavirem a s ribavirinem či bez něho. Společné podávání přípravku Exviera s ostatními antivirotiky nebylo studováno, a proto je 
nelze doporučit. Během klinických hodnocení dasabuviru a ombitasviru/paritapreviru/ritonaviru s ribavirinem či bez něho došlo u přibližně 1 % subjektů k přechodnému zvýšení ALT na více než pětinásobek 
horní meze běžných hodnot. Zvýšení ALT byla asymptomatická a docházelo k nim obvykle během prvních 4 týdnů léčby. Hladiny ALT při dalším podávání během přibližně dvou týdnů od zvýšení poklesly. Použití 
se statiny: Očekává se, že dasabuvir s kombinací ombitasvir/paritaprevir/ritonavir zvýší expozici rosuvastatinu více než 3násobně. Pokud je léčba rosuvastatinem během terapie nutná, maximální denní dávka 
rosuvastatinu nemá přesáhnout 5 mg. Vzhledem k tomu, že Exviera se doporučuje v kombinaci s paritaprevirem/ombitasvirem/ritonavirem a že ritonavir může u pacientů s koinfekcí HIV bez pokračující 
antiretrovirové terapie vyvolat rezistenci na inhibitory proteázy, pacienti s koinfekcí HIV bez supresivní antiretrovirové terapie nemají být dasabuvirem léčeni. Při koinfekci HIV je třeba pečlivě zvažovat lékové 
interakce. Pro další informace viz SPC. Interakce: Dasabuvir musí být vždy podáván společně s ombitasvirem/paritaprevirem/ritonavirem. Zvýšené pozornosti je třeba dbát při podání přípravku Exviera 
společně s léčivými přípravky, které jsou primárně metabolizovány přes CYP3A, toto podání může mít za následek zvýšení plasmatické koncentrace těchto léčivých přípravků a tedy nutnou úpravu jejich 
dávkování. Jedná se zejména o cyklosporin, takrolimus, amlodipin, rilpivirin, alprazolam. Stejně je třeba přistupovat ke společnému podání přípravku Exviera a léčivých přípravků, které jsou substráty OATP1B1, 
OATP1B3, OATP2B1 nebo OCT1, tj. statiny (pravastatin, rosuvastatin). Úprava dávky/klinické monitorování je třeba při společném podání přípravku Exviera a léčivých přípravků, které jsou substráty BCRP, 
tj. sulfasalazin, imatinib a rosuvastatin. Exviera může zvýšit plasmatickou expozici léčivým přípravkům, které jsou citlivé na změnu aktivity P-gp ve střevě (jako např. digoxin, dabigatran-etexilát). Podávání 
přípravku Exviera společně s léčivými přípravky, které jsou primárně metabolizovány přes UGT1A1, má za následek zvýšení plasmatických koncentrací takových léčivých přípravků (furosemid); u léčiv s úzkým 
terapeutickým indexem (např. levothyroxin) se doporučuje rutinní klinické monitorování. Podávání přípravku Exviera může snížit expozici léčivých přípravků, které jsou metabolizovány přes CYP2C19 (např. 
omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, s-mefenytoin), což může vyžadovat úpravu dávky/klinické monitorování. Mezi látky, které mohou zvyšovat expozici dasabuviru a mají být používány s opatrností, patří 
teriflunomid a deferasirox. Nežádoucí účinky: Velmi časté nežádoucí účinky: insomnie, pruritus, únava, astenie. Časté: anemie. Během klinických studií se vyskytly laboratorní abnormality (zvýšení ALT 
v séru, zvýšení bilirubinu v séru). Uchovávání: žádné zvláštní podmínky uchovávání. Balení: PVC/PE/PCTFE blistr s Al fólií, balení obsahuje 56 tablet. Vícečetné balení obsahuje 4 balení po 14 tabletách. 
Držitel rozhodnutí o registraci: AbbVie Ltd., Maidenhead, Velká Británie. Registrační číslo: EU/1/14/983/001. Poslední revize textu: 01/2015. Přípravek je vázán na lékařský předpis 
a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Seznamte se, prosím, s úplnou informací o přípravku dříve, než jej předepíšete.

Zkrácené informace o léčivém přípravku: Viekirax 12,5 mg/75 mg/50 mg potahované tablety. Složení: Jedna potahovaná tableta obsahuje ombitasvirum 12,5 mg, paritaprevirum 
75 mg a ritonavirum 50 mg. Indikace: V kombinaci s dalšími léčivými přípravky k léčbě chronické hepatitidy C u dospělých. Dávkování a doba léčby: Doporučená dávka přípravku Viekirax je dvě 
tablety 12,5 mg/75 mg/50 mg jednou denně s jídlem. Viekirax je třeba užívat v kombinaci s dalšími léčivými přípravky určenými k léčbě HCV. Doba trvání kombinované terapie: pacienti s genotypem 1b bez 
cirhózy: Viekirax + Exviera (dasabuvir) 12 týdnů; pacienti s genotypem 1b s kompenzovanou cirhózou: Viekirax + Exviera (dasabuvir) + ribavirin 12 týdnů; pacienti s genotypem 1a bez cirhózy: Viekirax + Exviera 
(dasabuvir) + ribavirin 12 týdnů; pacienti s genotypem 1a s kompenzovanou cirhózou: Viekirax + Exviera (dasabuvir) + ribavirin 24 týdnů, pacienti s genotypem 4 bez cirhózy: Viekirax + ribavirin 12 týdnů; pacienti 
s genotypem 4 s kompenzovanou cirhózou: Viekirax + ribavirin 24 týdnů. Zvláštní populace: U pacientů s infekcí genotypem 1 HCV a po transplantaci jater se doporučuje podávat přípravek Viekirax a dasabuvir 
v kombinaci s ribavirinem po dobu 24 týdnů. Viekirax v kombinaci s ribavirinem je doporučen u infekce genotypu 4. Na počátku je vhodné podat nižší dávku ribavirinu. U pacientů s lehkou, středně těžkou či těžkou 
poruchou funkce ledvin není třeba dávku přípravku Viekirax upravovat. U pacientů s lehkou poruchou funkce jater (Child-Pugh A) není třeba dávku přípravku Viekirax upravovat. Přípravek Viekirax je kontraindikován 
u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh C). Pro další informace ohledně dávkování viz SPC. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku nebo pomocné látky; těžká porucha funkce jater; 
použití léčivých přípravků s ethinylestradiolem; společně s přípravkem Viekirax se nesmí podávat léčivé přípravky, jejichž eliminace je vysoce závislá na CYP3A a jejichž zvýšené plasmatické hladiny jsou spojeny 
se závažnými nežádoucími účinky (např. alfuzosin, amiodaron, astemizol, terfenadin, cisaprid, kolchicin, ergotamin, kyselina fusidová, lovastatin, simvastatin, atorvastatin, midazolam p.o., triazolam, pimozid, 
kvetiapin, chinidin, salmeterol, sildenafil, tikagrelor. V případě společného podávání přípravku Viekirax s dasabuvirem nebo bez něho s přípravky, které jsou silnými nebo středně silnými enzymovými induktory 
(např. karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, efavirenz, nevirapin, enzalutamid, mitotan, rifampicin, třezalka), se očekává snížení plasmatické koncentrace ombitasviru, paritapreviru a ritonaviru a snížení jejich 
terapeutického účinku a nesmí se podávat společně s přípravkem Viekirax. V případě společného podávání přípravku Viekirax s dasabuvirem nebo bez něho s přípravky, které jsou silnými inhibitory CYP3A4 (např. 
kobicistat, indinavir, lopinavir/ritonavir, sachinavir, tipranavir, itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, klarithromycin, telithromycin, konivaptan aj), se očekává zvýšení plasmatické koncentrace paritapreviru a nesmí 
se proto podávat společně s přípravkem Viekirax. Těhotenství a kojení: Při užívání přípravku Viekirax s ribavirinem je třeba s extrémní opatrností dbát na to, aby pacientky a partnerky pacientů neotěhotněly. 
Účinnou formu antikoncepce je třeba používat 6 měsíců po ukončení léčby ribavirinem. Zvláštní upozornění: Monoterapie přípravkem Viekirax se nedoporučuje, musí se užívat v kombinaci s jinými léčivými 
přípravky určenými k léčbě infekce chronické hepatitidy C (dasabuvirem a/nebo ribavirinem). Účinnost přípravku Viekirax nebyla stanovena u pacientů s genotypy HCV 2, 3, 5 a 6. Během klinických hodnocení 
přípravku Viekirax a dasabuviru s ribavirinem či bez něho došlo u přibližně 1 % subjektů k přechodnému zvýšení ALT na více než pětinásobek horní meze běžných hodnot. Zvýšení ALT byla asymptomatická 
a docházelo k nim obvykle během prvních 4 týdnů léčby. Hladiny ALT při dalším podávání během přibližně dvou týdnů od zvýšení poklesly. Opatrnosti je třeba při podávání přípravku Viekirax s flutikasonem 
nebo jinými glukokortikoidy, které jsou metabolizovány CYP3A4. Použití se statiny: Očekává se, že Viekirax s dasabuvirem zvýší expozici rosuvastatinu více než 3násobně. Pokud je léčba rosuvastatinem během 
terapie nutná, maximální denní dávka rosuvastatinu nemá přesáhnout 5 mg. Nízké dávky ritonaviru, který je součástí fixní dávky kombinace v přípravku Viekirax, může u pacientů s koinfekcí HIV bez pokračující 
antiretrovirové terapie vyvolat rezistenci na inhibitory proteázy. Pacienti s koinfekcí HIV bez supresivní antiretrovirové terapie nemají být přípravkem Viekirax léčeni. Pro další informace viz SPC. Interakce: 
Viekirax se může podávat společně s dasabuvirem nebo bez něho. Při společném podávání tyto látky na sebe vzájemně působí, je proto třeba vzít v úvahu jejich interakční profil v kombinaci. Zvýšené pozornosti 
je třeba dbát při podání přípravku Viekirax společně s dasabuvirem nebo bez něho a s léčivými přípravky, které jsou primárně metabolizovány přes CYP3A, toto podání může mít za následek zvýšení plasmatické 
koncentrace těchto léčivých přípravků a tedy nutnou úpravu jejich dávkování. Jedná se zejména o cyklosporin, takrolimus, amlodipin, rilpivirin, alprazolam, blokátory kalciových kanálů (např. nifedipin, diltiazem, 
verapamil) a trazodon. Stejně je třeba přistupovat ke společnému podání kombinace Viekirax s dasabuvirem nebo bez něho a léčivých přípravků, které jsou substráty OATP1B1, OATP1B3, OATP2B1 nebo OCT1, 
tj. statiny (pravastatin, rosuvastatin), fexofenadin, repaglinid a antagonisté receptoru pro angiotenzin II (např. valsartan). Úprava dávky/klinické monitorování je třeba při společném podání kombinace Viekirax 
s dasabuvirem nebo bez něho a léčivých přípravků, které jsou substráty BCRP, tj. sulfasalazin, imatinib a rosuvastatin. Viekirax může zvýšit plasmatickou expozici léčivým přípravkům, které jsou citlivé na změnu 
aktivity P-gp ve střevě (jako např. digoxin, dabigatran-etexilát). Podávání přípravku Viekirax s dasabuvirem nebo bez něho společně s léčivými přípravky, které jsou primárně metabolizovány přes UGT1A1, má 
za následek zvýšení plasmatických koncentrací takových léčivých přípravků (furosemid); u léčiv s úzkým terapeutickým indexem (např. levothyroxin) se doporučuje rutinní klinické monitorování. Podávání 
přípravku Viekirax společně s dasabuvirem nebo bez něho může snížit expozici léčivých přípravků, které jsou metabolizovány přes CYP2C19 (např. omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, s-mefenytoin), což 
může vyžadovat úpravu dávky/klinické monitorování. Je třeba dbát opatrnosti při společném podávání přípravku Viekirax s léčivými přípravky, které jsou současně inhibitory CYP3A4 i inhibitory mnohočetných 
transportérů (P-gp, BCRP a/nebo OATP1B1/ OATP1B3). Tyto léčivé přípravky mohou vykázat klinicky relevantní zvýšení expozice paritapreviru (např. ritonavir s atazanavirem, erytromycin, diltiazem nebo 
verapamil). Silné inhibitory P-gp, BCRP, OATP1B1 a/nebo OATP1B3 mohou zvýšit expozici paritapreviru. Nežádoucí účinky: Velmi časté nežádoucí účinky: insomnie, pruritus, únava, astenie. Časté: anemie. 
Během klinických studií se vyskytly laboratorní abnormality (zvýšení ALT v séru, zvýšení bilirubinu v séru). Uchovávání: žádné zvláštní podmínky uchovávání. Balení: PVC/PE/PCTFE blistr s Al fólií, balení 
obsahuje 56 tablet. Vícečetné balení obsahuje 4 balení po 14 tabletách. Držitel rozhodnutí o registraci: AbbVie Ltd., Maidenhead, Velká Británie. Registrační číslo: EU/1/14/982/001. Poslední 
revize textu: 01/2015. Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Seznamte se, prosím, s úplnou informací o přípravku dříve, než jej předepíšete.
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