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Úvod
⚫ vzostup incidencie kandidémii

◦ aktuálne predstavujú tretiu najčastejšiu príčinu infekcií 
krvného riečiska v Európe

◦ rizikové faktory
● súvisiace s terapeutickými, profylaktickými a diagnostickými 

zásahmi
● potenciálne nesprávna identifikácia druhu kvasiniek pomocou 

fenotypových testov 
● prirodzená rezistencia vybraných druhov na antimykotiká

◦ nadmerné používanie antimykotík, hlavne azolov 
(flukonazol)
● veľká časť kandidémií je v poslednej dobe spôsobená inými 

druhmi Candida ako Candida albicans



Lodderomyces elongisporus 
⚫ pôvodne považovaný za pohlavné štádium 

C.parapsilosis

⚫ sekvenovanie ribozomálnej RNA odhalilo,
že L. elongisporus predstavuje odlišný druh
◦ úloha pri ľudských infekciách bola donedávna neznáma

⚫ etiologická úloha L. elongisporus bola neskôr 
preukázaná v prípadoch infekcií spôsobených
L. elongisporus z hemokultúr a katétrov 
◦ (nebola potvrdená prítomnosť L. elongisporus v krvi)



Lodderomyces elongisporus 
⚫ Prvýkrát bol identifikovaný ako infekčný pôvodca

v roku 2008

⚫ neskôr pribudli prípady  infekcií u pacientov v Ázii, 
Mexiku a na Blízkom Východe

⚫ Vo väčšine reportovaných prípadov išlo o izoláty 
získané z hemokultúr

⚫ kazuistika popisuje kandidémiu spôsobenú
L. elongisporus u 12 ročného pacienta s diabetes 
mellitus hospitalizovaného na klinike detí a dorastu 
UNM



Kazuistika
⚫ 17.9.2020
◦ 12 ročný chlapec preložený zo spádovej oblasti do UNM
◦ Závažná ketoacidóza s poruchou vedomia
◦ Vstupná glykémia 73,1 mmol/l
◦ Začatá štandardná liečba kontinuálnym  intravenóznym 

inzulínom
◦ Pretrvávajúca hypotenzia nereagujúca na objemovú 

resuscitáciu – nutná podpora krvného obehu 
noradrenalínom, diuréza potencovaná kontinuálnymi 
diuretikami
◦ Závažný klinický stav – začatie i.v. imunoglobulínovej 

terapie
◦ Vstupné odbery – moč, výter z rekta, nosa, hrdla - BF



Kazuistika
⚫ 21.9.2020

◦ Zvýšený intraabdominálny tlak
● sonograficky potvrdený masívny ascites
● odľahčujúca punkcia so sangvinolentným obsahom
● kultivačný nález Candida albicans

◦ Zahájená liečba vorikonazolom

◦ Progresia multiorgánového zlyhania
● Pacient uvedený do medikamentóznej kómy a začatá 

UPV

◦ Postupne stabilizácia klinického stavu



Kazuistika
⚫ 25.9.2020

◦ Opäť progresia zápalových ukazovateľov
◦ Kultivačne
● Candida albicans z výpotku z brucha
● Candida dubliniensis z výteru z hrdla a nosa
◦ Pre progresiu IAT realizovaná opäť punkcia ascitu
● krvou prifarbený obsah (kultivačne pretrváva Candida albicans)
◦ V priebehu týždňa opätovný vzostup zápalovej aktivity
● zmena ATB terapie, pridaný piperacilín/tazobaktám
● zmena antimykotickej liečby na caspofungín
◦ Pre progresiu klinického stavu indikovaná exploratívna 

laparotómia
● peroperačne nález rozsiahlej nekrózy čreva, pre instabilitu pacienta však 

výkon predčasne ukončený
● v priebehu 48 hodín z vitálnej indikácie indikovaná second-look 

laparotómia - vytvorenie terminálnej  jejunostómie, parciálna resekcia 
jejuna a ilea,  zavedenie podtlakového systému hojenia rán v oblasti 
brušnej dutiny

● v pooperačnom priebehu pacient obehovo nestabilný



Kazuistika
⚫ U pacienta opakovane prítomné 

katétrové sepsy (CVK) s kultivačným 
nálezom z hemokultúr:

◦Candida albicans (25.9.2020)

◦
Candida parapsilosis (25.9.2020, CVK)



Kazuistika
◦ Enterococcus faecalis (23.11.2020), TT 39,1

◦ Staphylococcus epidermidis (5.12.2020), TT 38,6



Kazuistika
⚫ vzhľadom na potrebu parenterálnej výživy 

indikované zavedenie dlhodobého cievneho 
vstupu – Hickmanov katéter

⚫ V priebehu 1 mesiaca opäť katétrová sepsa
◦ v klinickom obraze
● výstupy telesnej teploty na 39,3°C
● kardiopulmonálne stabilizovaný,
● iniciálne zahájená liečba dvojkombináciou antibiotík 

vankomycín a cefotaxím



Kazuistika
⚫ Kultivačný nález

◦ Zo štyroch odobratých hemokultúr tri jednotlivo signalizovali 
pozitivitu po 5, 10 a 16 hodinách inkubácie.
◦ V mikroskopických preparátoch pozorované samostatne sa 

vyskytujúce oválne bunky, farbiace sa Gram pozitívne, s 
veľkosťou okolo 3 - 4µm a púčikmi, čo naznačovalo prítomnosť 
Candida sp.



Kazuistika
⚫ Kultivačný nález

◦ Po 24 hodinovej kultivácií na všetkých 
kultivačných pôdach smotanovo biele 
kolónie

◦ Najlepší rast bol pozorovaný na 
Sabouraud Chloramphenicol agar 
(Himedia)

◦ Na Brillance Candida Agar (Oxoid) 
kolónie modrej farby podobnej 
C.albicans (B), ktoré sa líšili od kolónií 
krémovej farby, ktorá je typická pre
C. parapsilosis (A)

◦ Prostredníctvom hmotnostnej 
spektrofotometrie MALDI–TOF boli 
kmene určené ako
L. elongisporus (C)



Kazuistika
⚫ kultivačne nález Lodderomyces elongisporus

◦ do TH pridaný fluconazol

⚫ Postupne stav pacienta upravený
⚫ Kontrolné hemokultúry negatívne
⚫ Katéter po stabilizácii stavu a ukončení potreby 

parenterálnej výživy extrahovaný
⚫ Postupne začatá per os realimentácia, ktorú zo začiatku len 

veľmi slabo toleruje
⚫ Prestavený na subkutánnu formu inzulínu, kontrolné 

glykémie vyhovujúce
⚫ klinický stav stabilizovaný

⚫ Hospitalizácia pacienta v UNM ukončená po 222 dňoch



Záver
⚫ Diabetes mellitus

◦ Chronické metabolické 
a degeneratívne ochorenie, 
charakterizované chronickou 
hyperglykémiou, spôsobujúce  
dlhotrvajúce komplikácie 
zdravotného stavu

◦ Nekontrolovaná hyperglykémia 
a imunosupresívne pôsobenie na 
organizmus spôsobené týmto 
ochorením vytvára u pacientov 
predispozíciu na vznik kvasinkových 
ochorení

◦ Títo pacienti sú vo vyššej miere 
kolonizovaní kmeňmi Candida sp., 
ktoré sa z pôvodných komenzálov 
môžu stať patogénmi spôsobujúcimi 
infekcie 



Záver
⚫ nevyhnutnosť správneho určenia 

raritnejšie sa vyskytujúcich kmeňov 
kvasiniek vhodne zvolenými 
identifikačnými metódami a testami

◦ Pokiaľ sa jedná o biochemické testy 
a chromogénne médium, tak použitie IBA týchto 
metód by potenciálne mohlo viesť k zámene 
kmeňov

◦ V našom prípade sa kmeň L. elongisporus rastom 
na chromogénnom médiu podobal na kmeň C. 
albicans



Záver
⚫ Stanovenie efektívnej liečby antimykotikami

◦ Nesprávna identifikácia izolovaného kmeňa môže viesť 
k nesprávne zvolenej antimykotickej liečbe, čo môže predstavovať 
následný nárast rezistencie a zlyhanie liečby
 
◦ Dáta o citlivosti L. elongosporus na antimykotickú liečbu sú 

v súčasnej dobe obmedzené a zatiaľ nie sú stanovené ani 
samostatné breakpointy pre tento kmeň

◦ Keďže má L.elongisporus blízko ku kmeňom z komplexu C. 
parapsilosis pri určovaní citlivosti sme sa priklonili práve k týmto 
breakpointom

◦ Vo všeobecnosti však majú tieto kmene redukovanú citlivosť na 
echinokandiny

◦ V našom prípade boli hodnoty minimálnej inhibičnej citlivosti na 
testované antimykotiká v rámci noriem pre ostatné druhy 
kvasiniek



Záver
⚫ Zámena kmeňov = nevhodne zvolená antimykotická liečba

= vážne následky u imunokompromitovaných pacientov
◦ Ak by došlo k zámene, mohli by byť citlivosti na antimykotiká 

vyhodnotené ako rezistentné, nakoľko minimálne inhibičné koncentrácie 
pre echinokandiny sú pre komplex C. parapsilosis vyššie ako pre C. 
albicans

◦ V ostatných prípadoch, až na výnimočné prípady úmrtí, ktoré však 
nemuseli byť spôsobené výlučne L. elongisporus, pacienti odpovedali 
dobre na liečbu azolmi a echinokandinami. Zaznamenaný bol aj prípad 
zmiešanej kandidémie spôsobenej
C. parapsilosis a L. elonfisporus, kedy citlivosti na anidulafungin  
a micafungin boli rozdielne

◦ Momentálne je spomedzi echinokandinov najčastejšie používaný 
caspofungin, ktorý sa postupne stáva liekom prvej voľby pri liečení 
invazívnych kandidóz a kandidemii

◦ V niektorých prípadoch je minimálne rovnako účinný ako flukonazol alebo 
amfotericin B



Ďakujem za pozornosť


