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Príhovor redakčnej rady
Váţení čitatelia, milí priatelia,
po takmer štvorročnej prestávke sa Vám dostáva do rúk dvojčíslo nášho časopisu venované
prevaţne problematike antibiotickej rezistencie. Súčasný vývoj rezistencie na antibiotiká zaznamenal
významnú kvalitatívnu zmenu – nebezpečné mechanizmy rezistencie po stafylokokoch dosiahli aj
Gram-negatívne baktérie normálnej flóry človeka. V uvedenej situácii sa mení stratégia a taktiky boja
s rezistentnými mikroorganizmami a do popredia vystupuje nutnosť opätovne zavádzať a striktne
dodrţiavať protiepidemické opatrenia v zdravotníckych zariadeniach. Tie dnes predstavujú základný
nástroj ochrany pred šírením multirezistentných kmeňov baktérií. Preto ešte pred uverejnením
vo Vestníku MZ SR prinášame text odborného usmernenia MZ SR č 03828/2014-SZ: Odborné
usmernenie

Ministerstva

zdravotníctva

Slovenskej

republiky

pre

diagnostiku

a

protiepidemické opatrenia pri výskyte bakteriálnych pôvodcov infekčných ochorení s klinicky a
epidemiologicky významnými mechanizmami rezistencie. Súčasne v čísle nájdete charakteristiku
a podrobné postupy, ako moţno kľúčové klinicky a epidemiologicky významné mechanizmy
rezistencie Gram-negatívnych mikroorganizmov laboratórne identifikovať.
Veríme, ţe číslo časopisu sa stane Vaším poradcom a pomocníkom pri kaţdodennej práci a aj
pri presadzovaní opatrení a poţiadaviek klinickej mikrobiológie v zdravotníckych zariadeniach,
pre ktoré vykonávate diagnostickú činnosť.
K ţivotnému jubileu jedného z nestorov slovenskej lekárskej mikrobiológie RNDr. Josefovi
Janošekovi v našom časopise gratuluje doc. Ondriska. Ţivot však neprináša len radostné a oslavné
chvíle, nemoţno sa vyhnúť ani udalostiam smutným. V čísle tak nájdete aj riadky venované
neočakávanému rozlúčeniu sa s docentkou MUDr. Helenou Hupkovou, PhD., prednostkou
Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice
v Bratislave.

Milan Nikš za RR
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Metódy dôkazu ESBL u enterobaktérií
Schréterová1 E., Takáčová1 V., Pastvová1 L., Siegfried2 L.
1 Ústav lekárskej mikrobiológie a klinickej mikrobiológie UNLP Košice
2 Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ LF a UNLP
Súhrn
Od prvej izolácie širokospektrálnej β- laktamázy TEM-12 u Klebsiella oxytoca v roku 1982
uplynulo vyše 30 rokov. Za toto krátke obdobie sa kmene s produkciou širokospektrálnych βlaktamáz (ESBL) rozšírili do celého sveta. Alarmujúca je najmä vysoká frekvencia výskytu ESBL
u epidemiologicky významných kmeňov (E.coli a K. pneumoniae) v nemocničných zarideniach. Podľa
údajov SNARS sa na Slovensku produkcia ESBL nemocničných kmeňov K.pneumoniae vyskytuje aţ
v 53%. Z týchto výsledkov jednoznačne vyplýva význam laboratórneho vyšetrovania prítomnosti
enzýmov typu ESBL v rutinnej diagnostike,s ohľadom na rýchlosť a spoľahlivosť ich detekcie.
Článok uvádza prehľad metód na dôkaz produkcie ESBL u enterobaktérií, s dôrazom
na fenotypové testy a na problémy pri interpretácii fenotypových testov.
V závere sú hodnotené príčiny vzniku a šírenia širokospektrálnych β- laktamáz a význam detekcie
ESBL produkujúcich enterobaktérií pri kontrole ich ďalšieho šírenia.
Úvod
Širokopektrálne β- laktamázy (z angl. ESBL- extended spectrum beta-lactamases) sú β- laktamázy,
ktoré vznikajú zmenou v sekvencii aminokyselín úzkospektrálnych β- laktamáz. Zmena katalytického
miesta umoţní hydrolyzovať aj väčšie molekuly a ESBL tak inaktivujú peniciliny, cefalosporíny I.IV. generácie (okrem cefamycínov) a aztreonam. Nepôsobia na karbapenémy. Pevnou väzbou
s katalytickým miestom ich inaktivujú inhibítory β-laktamáz (kys. klavulánová, sulbaktam,
tazobaktam). Širokospektrálne β- laktamázy vznikajú substitúciami aminokyselín úzkospektrálnych βlaktamáz typu TEM-1, TEM-2, SHV-1(1). Ako dôsledok narastajúcej spotreby cefalosporínov sa v 80tych rokoch začali u enterobaktérií objavovať nové enzýmy typu CTX-M, prenesených z druhu
Kluyvera georgiana, u ktorého sa vyskytujú prirodzene (2). Pri pokračujúcom tlaku antibiotík
postupne dochádzalo ku vývoju a ďalšej genetickej diferenciácii týchto enzýmov, a tak je dnes
známych spolu uţ viac ako 300 typov ESBL (3).
S narastajúcim počtom rôznych typov ESBL vo svete, stúpal aj výskyt pôvodcov klinických
ochorení produkujucich ESBL. V súčasnosti sa na Slovensku u nemocničných izolátov Klebsiella
pneumoniae vyskytuje produkcia ESBL aţ v 53% (4).
Vzhľadom na veľmi častý výskyt produkcie ESBL enzýmov u enterobaktérií, Európska komisia
pre testovanie antibiotickej citlivosti (EUCAST) od roku 2010 zníţila hodnôty klinických
breakpointov pre posudzovanie účinnosti cefalosporínových antibiotík. Určovanie produkcie ESBL
odporúča len pre „epidemiologické účely―. Podľa odporúčaní (EUCAST), platných aj na Slovensku,
tvorba betalaktamáz s rozšíreným spektrom účinku nemá vplyv na klinickú interpretáciu laboratórneho
stanovenia antibiotickej citlivosti. Vyskoká frekvencia výskytu ESBL v nemocničných zariadeniach,
najmä u epidemiologicky významných kmeňov Klebsiella pneumoniae a Escherichia coli (5), však
na laboratórne vyšetrovanie enzýmov ESBL v rutinnej diagnostike kladie stále sa zvyšujúce nároky.
Ide najmä o rýchlosť a spoľahlivosť detekcie týchto enzýmov.
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Laboratórna detekcia ESBL enzýmov
V rutinnej mikrobiologickej diagnostike sa identifikácia β- laktamáz vykonáva zvyčajne vo dvoch
fázach. V prvej, skríningovej, sa v rámci beţného vyšetrovania antibiotickej citlivosti vyhľadávajú
potencionálne pozitívne kmene. V druhej, konfirmačnej, sa prítomnosť tvorby enzýmu potvrdí
cielenými testami. Všeobecne je základom konfirmačného testu β-laktamáz chemický dôkaz štiepenia
príslušného substrátu enzýmom extrahovaným z testovaných baktéríí. Vhodné metódy sú napríklad
spektrofotometrické, chromatografické, MALDI-TOF atď.
V mikrobiologickej diagnostickej praxi sa stretávame s tzv. ―klinickými fenotypovými
konfirmačnými testami―, kedy sa schopnosť tvoriť enzým dokazuje pomocou rastových testov
nepriamo, napríklad na základe zablokovania enzýmu pomocou špecifických inhibítorov a pod.
Pri pouţití automatizovaných systémov je moţné pridať ku širokej palete antibiotík na vyšetrovanie
MIC aj konfirmačné testy s inhibítormi ESBL a potvrdiť tak prítomnosť ESBL uţ v prvom kroku
vyšetrenia..
Skríningové testy produkcie ESBL:
Pri skríningovom vyšetrovaní sa zisťujú hodnoty priemerov inhibičných zón okolo diskov, alebo
hodnoty minimálnych inhibičných koncentrácií (MIC) indikátorovách β-laktámových antibiotík
(cefotaxim/ ceftriaxon, cetazidim). Ako pravdepodobný producent ESBL sa hodnotí kmeň, ktorý má
aspoň pri jednom z týchto antibiotík hodnotu priemeru inhibičnej zóny niţšiu, ako je hraničná
hodnota, alebo pri MIC vyššiu, ako je hraničná hodnota. Skríningové breakpointy pri diskovom
difúznom teste sú pre cefotaxim ‹21 mm, pre ceftriaxon ‹23 mm a pre ceftazidim ‹22 mm. Skríningový
breakpoint pri stanovení MIC pre cefotaxim, ceftriaxon a ceftazidim je >1 mg/L. Pre dosiahnutie
vyššej špecifickosti skríningového testu sa odporúča skríning cefotaximom (alebo ceftriaxonom) a
ceftazidimom zároveň (www.eucast.org).
Tab. 1 Skríningové breakpointy na detekciu produkcie ESBL podľa EUCAST
skríningový breakpoint MIC
cefotaxim MIC >1 mg/L
ceftriaxon MIC >1 mg/L
ceftazidim MIC >1 mg/L

diskový skríningový breakpoint
cefotaxim ‹21 mm)
ceftriaxon ‹23 mm)
ceftazidim ‹22 mm)

Klinické fenotypové testy:
Pri klinických fenotypových testoch sa na dôkaz produkcie ESBL vyuţívajú testy synergie,
pri ktorých sa mení priemer inhibičnej zóny, alebo hodnota MIC v prítomnosti inhibítora. Najčastejšie
sa ako inhibítor pouţíva kyselina klavulánová. Rovnako, ako pri iných testoch, aj pri testovaní
produkcie ESBL sa dajú vyuţiť in- house metódy, alebo komerčne dostupné testy na určenie
produkcie ESBL.
Medzi klinické konfirmačné fenotypové testy patria:
Fenotypové testy na báze diskovej difúznej metódy
- kombinovaný diskový test (CDT – z angl. combined disc test)
- dvojitý diskový test synergie (DDST - z angl. double disc synergy test)
- trojdimenzionálny test (3D- test)
- inhibítorom potencovaný diskový difúzny test
Fenotypové testy na báze zmeny MIC v prítomnosti inhibítora ESBL
- bujónový mikrodilučný test
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Medzi komerčné konfirmačné fenotypové testy produkcie ESBL patria:
- ESBL E-test
- MicroScan panely (Dade Behring MicroScan,CA)
-Automatizované systémy, napríklad:
 Vitek (bioiMérieux,Inc,Hazelwood,Mo.),
 Becton Dickinson (BD) Phoenix Automated Microbiology
Diagnostic Systems, Sparks,Md.)

System (BD

Biochemická konfirmácia produkcie ESBL enzýmov
- ESBL NDP test
Testy na báze diskovej difúznej metódy
V kombinovanom diskovom teste sa na platňu s Mueller-Hintonovej agarom (MHA) naočkuje
inokulum testovaného kmeňa podľa štandardných metód na testovanie diskovej citlivosti tak, aby sa
kolónie dotýkali, ale nesplývali (semikonfluentný rast). U E.coli, Klebsiella spp., P.mirabilis,
Salmonella spp. a Shigella spp. sa hodnotí priemer inhibičnej zóny okolo cefalosporínového disku
cefotaxim (30µg) alebo ceftriaxon (30 µg) a ceftazidimu (30 µg) a okolo rovnakých diskov s pridaním
kyseliny klavulánovej (10 µg). Rovnaký test s cefepimom (30 µg) a cefepimom s kyselinou
klavulánou (10 µg) umoţní odhaliť produkciu ESBL aj v prítomnosti AmpC u Enterobacter spp.,
Serratia spp., Citrobacter freundii, Morganella morganii, Providentia spp., Hafnia alvei.
Kmeň sa hodnotí ako producent ESBL, ak je nárast inhibičnej zóny ≥ 5 mm (6).
Pri dvojitom diskovom teste synergie sa na platňu s Mueller-Hintonovej agarom naočkuje
inokulum testovaného kmeňa podľa štandardných metód na testovanie diskovej citlivosti a priloţí sa
disk s obsahom 10 µg kyseliny klavulánovej, okolo ktorého sa priloţia disky treťogeneračných
cefalosporínov (cefotaxim, ceftriaxon, ceftazidim). Vzdialenosť medzi cefalosporínovým diskom
s obsahom 30 µg a diskom s kyselinou klavulánovou má byť v rozmedzí 20- 30mm od centier diskov,
v závislosti od testovaného druhu a skúseností laboratória (Obr.1). Pre disky s niţším obsahom
účinnnej láky (5 µg cefotaximu) nebola vzdialenosť zatiaľ jednoznačne definovaná. Produkcia ESBL
sa prejaví rozšírením inhibičnej zóny smerom k disku s kyselinou klavulánovou (7) (Obr.2).

Obr. č. 1: Schématické znázornenie rozloţenia diskov pri testovaní produkcie ESBL
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Obr.č. 2:

Dôkaz ESBL pomocou DDST (foto: Schréterová, 2012)

Trojdimenzionálny test, ktorý pôvodne navrhli Thomson a Sanders má veľa modifikácií.
V základnom teste sa na platňu s Mueller- Hintonovej agarom naočkuje inokulum citlivého kmeňa,
napríklad E.coli ATCC 25922 podľa štandardných metód na testovanie diskovej citlivosti, do ktorého
sa vyreţe ryha, do ktorej sa napipetuje inokulum testovaného kmeňa (109-1010CFU). Do vzdialenosti 3
mm od ryhy sa priloţia antibiotické disky. Zmena tvaru inhibičnej zóny je hodnotená ako produkcia
ESBL (8).
V inhibítorom potencovanom diskovom difúznom teste sa porovnávajú inhibičné zóny ceftazidimu
(30 µg), cefotaximu (30 µg), ceftriaxomu (30 µg) a aztreonamu (30 µg) na Mueller- Hintonovej agare
a so zónami identických diskov, ku ktorým sa pridal roztok kyseliny klavulánovej. Pri kmeni
produkujúcom ESBL je rozdiel inhibičných zón ≥ 10 mm (9). Nevýhodou testu je nutnosť čerstvo
pripravovať agar s kyselinou klavulánovou. Koncentrácia nestabilnej kyseliny klavulánovej klesá uţ
po 72 hodinách (10).
Dôkaz produkcie ESBL v prípade, ţe testovaný kmeň súčasne produkuje aj cefalosporinázy typu
AmpC, je zloţitejší. Prítomnosť ESBL je pri fenotypových testoch maskovaná produkciou AmpC.
Jednou z metód, ako odblokovať enzýmy AmpC a demaskovať tak produkciu ESBL, je pridanie
špecifických inhibítorov AmpC (oxacilín, kyselina boritá) do kultivačného média.
Pri pouţití oxacilínu ako špecifického inhibítora AmpC sa testovaný kmeň inokuluje na MHA ako
bolo popísané pri dvojitom diskovom teste synergie, a súčasne sa inokuluje na MHA s pridaním
oxacilínu (MHA+OXA) (11). Na platňu s pridaným oxacilínom sa umiestnia disky cefotaximu (CTX)
(30 µg), ampicilínu s kyselinou klavulánovou (AMC) (20 µg/10 µg), ceftazidimu (CAZ) (10 µg)
a cefepimu (FEP) (30 µg), podobne ako pri fenotypovom dôkaze ESBL a pridá sa disk s aztreonamom
(ATM) (30 µg) oproti AMC disku. Na základe vlastnej skúsenosti a testovania, disky umiestňujeme vo
vzdialenosti 25 mm od ich centier (Obr.3).

Obr. č. 3:

Schématické znázornenie rozloţenia diskov pri testovaní súčasnej produkcie ESBL
a AmpC (Vľavo: Rozloţenie diskov na MHA. Vpravo: Rozloţenie diskov na
MHA+OXA (upravené podľa (12))
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Obr.č. 4

Dôkaz produkcie ESBL u kontrolného kmeňa M.morganii CNCTC 7375 (ESBL+,
AmpC+) (foto:Schréterová, 2012) Vľavo: M.morganii CNCTC 7375 naočkovaná na
MHA, nie sú badateľné ţiadne rozšírenia inhibičných zón, cefoxitin je rezistentný.
Vpravo: M.morganii CNCTC 7375 naočkovaná na MHA s ocacilínom Šipka označuje
miesto rozšírenia inhibičnej zóny smerom k disku s AMC. Zreteľné je aj rozšírenie
inhibičnej zóny CTX.

Testy na báze zmeny MIC v prítomnosti inhibítora ESBL:
Bujónový dilučný/mikrodilučný test. Treťogeneračné cefalosporíny (cefotaxim, ceftriaxon,
ceftazidim) sa riedia dvojnásobne od koncentrácie 0,25 po 512 mg/L. Do rovnakej parelelnej riediacej
schémy sa ku kaţdému riedeniu pridá kyselina klavulánová s koncentráciou 4 mg/L. Kmeň je
označený ako producent ESBL, ak prítomnosť kyseliny klavulánovej vyvolá pokles MIC
treťogeneračného cefalosporínu ≥ 3 log2 riedenia v porovnaní s MIC cefalosporínu bez prítomnosti
inhibítora.
V prípade produkcie ESBL a súčasnej hyperprodukcie AmpC sa ako testovacie antibiotikum
vyuţíva cefepim, ktorý je prirodzene odolný voči hydrolýze AmpC enzýmami (www.eucast.org).
Riedenie a koncentrácie cefepimu sú rovnaké ako v prípade treťogeneračných cefalosporínov
(dvojnásobné riedenie, koncentrácie 0,25 - 512 mg/L).
Komerčné konfirmačné fenotypové testy produkcie ESBL:
Testovanie pomocou ESBL E-testu sa riadi pokynmi výrobcu. Kombinovaný prúţok obsahuje na
jednom konci čistý cefalosporín, na druhom cefalosporín v kombinácii s kyselinou klavulánovou. Test
sa hodnotí ako pozitívny, ak je prítomná deformácia inhibičnej zóny, alebo MIC cefalosporínu
s kyselinou klavulánovou je signifikantne niţšia (hodnotenie podľa výrobcu) ako MIC cefalosporínu
samotného (zvyčajne rozdiel.≥ 3 log2 riedenia).
MicroScan panely sú dehydrované panely na mikrodilučné testovanie citlivosti. Pre testovanie
produkcie ESBL obsahujú kombináciu ceftazidim, resp. cefotaxim s inhibítorom β- laktamáz.
Vitek ESBL- test pri testovaní vyuţíva cefotaxim (0,5 µg/mL) a ceftazidim (0,5 µg/mL)
samostatne a v kombinácii s kyselinou klavulánovou (4 µg/mL). Analýza na základe zmeny rastovej
krivky je automatická, po 4 – 15 hodinách.
Becton Dickinson (BD) Phoenix Automated Microbiology System. Na testovanie produkcie ESBL
vyuţíva cefpodoxim, ceftazidim, ceftriaxon, cefotaxim s a bez kyseliny klavulánovej. Výsledok
moţno získať uţ po 6 hodinách.
Biochemická konfirmácia produkcie ESBL enzýmov
ESBL NDP (Nordmann/Dortet/Poirel) test (13) je biochemický konfirmačný test zaloţený
na detekcii hydrolýzy cefalosporínu (cefotaxim), resp. detekcii jej inhibície v prítomnosti
tazobaktámu. V prípade, ţe testovaný kmeň produkuje ESBL, dôjde ku zmene farby reakčnej zmesi
z červenej na ţltú.
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Princípom biochemickej reakcie je hydrolýza cefotaxímu lyzátom testovaných baktérií, pokiaľ tento
obsahuje ESBL enzým. Hydrolýza cefotaxímu vedie k okysleniu reakčnej zmensi, čo sa prejaví
zmenou farby pH indikátora (fenlovej červene) z červenej na ţltú. Výsledok je moţné odčítať
za menej ako 1 hodinu.
Problémy pri interpretácii fenotypových testov
Najčastejším problémom pri interpretácii fenotypových testov je:
a) prítomnosť špecifickej β- laktamázy K1 u Klebsiella oxytoca
b) maskovanie prítomnosti ESBL v prípade hyperprodukcie AmpC
c) produkcia ESBL pri súčasnej tvorbe karbapenemáz
d) produkcia ESBL v kombinácii s impermeabilitou vonkajše membrány
a) Špecifický test pre detekciu prítomnosti špecifickej β- laktamázy K1 neexistuje. Základom je
druhová identifikácia kmeňa. Produkcia enzýmu K1 sa dá predpokladať aj na základe vysokého stupňa
rezistencie proti aztreonamu, cefalosporínom prvej a druhej generácie a len zníţenej citlivosti
na cefotaxim a ceftazidím. Pri DDST vytvára Klebsiella oxytoca produkujúca K1 len naznačenú
deformáciu zóny typu ―egg-like‖, resp. nedochádza k ţiadnej deformácii inhibičných zón (11) (Obr.5).

Obr.5 „egg-li ke― defor mácia inhibičnej zóny
Šípka označuje „egg-like― deformáciu inhibičnej zóny medzi diskom s kys. klavulánovou a
cefepimom u Klebsiella oxytoca (12)
b) Prítomnosť AmpC sa dá vyčítať aj z antibiotikogramu. Hyperproducenti AmpC vykazujú vysokú
rezistenciu proti treťogeneračným cefalosporínom a cefamycínom (MIC cefoxitinu > 8 mg/L).
Potvrdiť produkciu ESBL u kmeňov s produkciou AmpC je moţné rôznymi metódami. Najčastejšie je
to inhibícia AmpC pomocou inhibítorov AmpC, čím sa demaskuje prítomnosť ESBL (12;14). Ako uţ
bolo spomenuté, EUCAST odporúča konfirmačný test s pouţitím cefepimu, ktorý nie je
hydrolyzovaný β-laktamázami typu AmpC (www.eucast.org).
c), d) Prítomnosť ESBL u kmeňov produkujúcich karbapenemázy, alebo s poruchou permeability
vonkajšej membrány sa pomocou fenotypových testov dokázať nemoţno. V takomto prípade sú
moţnosťou špecifické biochemické metódy dôkazu, alebo molekulárne testy detekcie β- laktamáz.
Genotypový dôkaz prítomnosti blaESBL
Základou metódou určovania génov rezistencie je PCR (polymerázová reťazová reakcia).
Sekvencie oligonukleotidových primerov moţno nájsť v databáze GenBank. Primery sa zvyčajne volia
pre konzervované úseky DNA, na ktorých nie je známy výskyt mutácií.
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Pri obrovskom mnoţstve identifikovaných subtypov v jednotlivých β- laktamázových triedach je
výhodnejšie vyuţiť primer špecifický pre celú triedu β- laktamáz a ďalšími krokmi diferencovať
jednotlivé subtypy, napríklad pomocou PCR-RFLP (z angl. Restriciton Fragment Length
Polymorphism).
Pri stanovení polymorfizomov dĺţky reštrikčných fragmentov sa PCR produkty štiepia
reštrikčnými endonukleázami a sú následne separované pomocou elektroforézy.
Zlatým štandardom pre určenie špecifických β- laktamáz však ostáva sekvenovanie nukleotidov a ich
porovnávanie s databázou GenBank.
Diskusia a závery
Časté a nie vţdy racionálne pouţívanie antibiotík je jednou z hlavných príčin trvalého vývoja,
nárastu a globalizácie antibiotickej rezistencie. Dnes je známych viac ako 890 typov beta-laktamáz,
z ktorých viac ako 300 typov tvoria ESBL enzýmy (3;15). Gény pre betalaktamázy sú zvyčajne
umiestnené na mobilných génových elementoch, čo uľahčuje ich horizontálne šírenie, a to aj medzi
baktériami rôznych druhov a rodov (16).
Enterobaktérie sú hlavnými nositeľmi génov produkcie širokospektrálnych beta-laktamáz typu
ESBL. Výskyt infekcií spôsobených ESBL-pozitívnymi enterobaktériami u pacientov na intenzívnych
oddeleniach je dnes hlavnou príčinou zvýšeného pouţívania karbapenémov, na ktoré sú tieto
mikroorganizmy ešte stále dobre citlivé. Zvýšená spotreba donedávna prísne viazaných karbapenémov
so sebou prináša zvyšovanie rezistencie na karbapenémy u iných baktérií, napríklad u Pseudomonas
aeruginosa, alebo u Acinetobacter spp. Rahal et al. tento fakt potvrdzujú na príklade nemocnice
s vysokým výskytom ESBL pozitívnych izolátov Klebsiella pneumoniae. Ako títo autori uvádzajú,
zvýšené uţívanie karbapenémov viedlo v priebehu jedného roka ku 69% nárastu imipenem
rezistentných kmeňov Pseudomonas aeruginosa v sledovanom zdravotníckom zariadení (17).
Podobne aj vo Fakultnej nemocnici v Olomouci sa v aktuálnej štúdii potvrdila štatisticky významná
závislosť medzi spotrebou karbapenémov a stúpajúcim počtom meropenem rezistentných kmeňov
Pseudomonas aeruginosa (18).
Takmer 30 rokov trvajúci postupný vývoj a celosvetové rozšírenie enzýmov ESBL má za následok
vysokú prevalenciu ESBL-pozitívnymch enterobaktéríí (najmä Klebsiella pneumoniae a Escherichia
coli) v zdravotníckych zariadeniach. Tieto enterobaktérie sú častými pôvodcami závaţných klinických
ochorení. Produkcia ESBL enzýmov predstavuje významné nebezpečenstvo pri stúpajúcom trende
vývoja rezistencie proti karbapenémovým antibiotikám, ktoré zatiaľ patria medzi spoľahlivú skupinu
antibiotík pri liečbe infekcií spôsobených gram- negatívnymi baktériami.
V podmienkach nášho laboratória sme do roku 2009 pre skríning produkcie ESBL vyuţívali
určovanie hodnôt MIC na cefotaxím a ceftazidím pomocou mikrodilučnej metódy. Produkciu ESBL
sme následne konfirmovali pomocou dvojitého diskového testu synergie, ktorý v našich podmienkach
poskytoval spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky.
Od zavedenia automatizovaného testovania citlivosti v roku 2009 sa opierame o výsledky
profilovej analýzy antibiotikogramu. Stanovenie produkcie ESBL je súčasťou štandardného vyšetrenia
antibiotickej citlivosti. Konfirmačný dvojitý diskový test pouţívame predovšetkým v sporných
prípadoch. Jednostupňové vyšetrovanie tak umoţňuje zníţiť náklady na vyšetrenie a urýchliť
diagnostiku.
EUCAST odporúča testovať produkciu ESBL enzýmov u klinických izolátov enterobaktérií „len
pre epidemiologické účely―. Avšak práve protiepidemické opatrenia budú v budúcnosti
pravdepodobne zohrávať rozhodujúcu úlohu pri kontrole rezistentných pôvodcov klinických infekcií
v zdravotníckych zariadeniach (5).
Moderné protiepidemické opatrenia sa opierajú o spoľahlivé a rýchle laboratórne metódy
na detekciu všetkých klinicky významných mechanizmov rezistencie. Je úlohou laboratóríí klinickej
mikrobiológie včas zaviesť a mať k dispozícii všetky potrebné postupy, ktoré umoţňujú efektívne
plnenie poţiadaviek nemocničnej epidemiológie. Sem patrí najmä pohotová identifikácia baktérií,
ktoré vykazujú prítomnosť klinicky významných mechanizmov rezistencie u infikovaných chorých,
ale aj nosičov kolonizovaných takýmito mikroorganizmami.
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Medódy dôkazu produkcie AmpC u enterobaktérií
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2 Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ LF a UNLP, Košice
Súhrn
AmpC β- laktamázy patria medzi klinicky významné enzýmy kódované na chromozóme alebo na
plazmidoch enterobaktérií a niektorých ďalších baktérií. Ich klinický význam spočíva tom, ţe
podmieňujú rezistenciu proti penicilínom, cefalosporínom I.- III. generácie aj kombináciám týchto
antibiotík s inhibítormi β- laktamáz. Pri plazmidovo viazaných enzýmoch sa spolu s génmi blaampC
zvyčajne prenáša aj rezistencia proti iným skupinám antibiotík. Rezistencia proti karbapenémom
súvisiaca s AmpC enzýmami sa dotýka baktérií, u ktorých došlo súčasne pod vplyvom mutácie
ku strate porínov vonkajšej membrány, alebo ku hyperaktivácii efluxových systémov.
Výskyt produkcie AmpC u pôvodcov klinických ochorení je síce niţší, ako je tomu u ESBL enzýmov,
avšak po dlhé roky bola prítomnosť AmpC u bakteriálnych kmeňov v klinickom materiáli
podhodnocovaná aj preto, ţe chýbal vhodný diagnostický postup pre identifikáciu produkcie AmpC.
Európska komisia pre testovanie antibiotickej citlivosti (EUCAST) odporúča skríningové
breakpointy a algoritmus detekcie AmpC u enterobaktérií. Konfirmačné fenotypové testy na dôkaz
produkcie AmpC sa líšia podľa toho, či sa hodnotí prítomnosť enzýmu priamo, pomocou detekcie
štiepenia substrátu, alebo nepriamo.
Fenotypové konfirmačné testy nedokáţu odlíšiť plazmidovo získaný blaampC od chromozómovo
viazaného blaampC s konštitutívnou hyperprodukciou. Odlíšenie má epidemiologický význam, je však
moţné len pomocou molekulárnych metód.
Úvod
AmpC cefalosporinázy sú serínové β-laktamázy, ktoré majú schopnosť hydrolyzovať penicilíny,
cefalosporíny I.-III. generácie, cefamycíny (cefoxitín, cefotetan), pri vysokej koncentrácii aj
cefalosporíny IV. generácie a aztreonam. Nehydrolyzujú karbapenémy a nie sú inhibované
klsasickými inhibítormi širokospektrálnych β-laktamáz (kyselinou klavulánovou, tazobaktámom a
sulbaktámom). Inhibítorom pre enzýmy typu AmpC je kyselina boritá, oxacilín a kloxacilín (1).
V klasifikácii β-laktamáz podľa Bushovej-Jacobyho-Madeirosa sú zaradené do 1. skupiny, resp.
v klasifikácii podľa Amblera sú zaradené do triedy C (2,3).
Gény pre syntézu AmpC enzýmov (blaampC) môţu byť viazané na chromozóme (inherentne) alebo
môţu byť viazané na plazmide.
Chromozómovo viazané AmpC β-laktamázy sa vyskytujú u rôznych druhov baktérií ako napríklad
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii,
Morganella morganii, Providencia spp. a Serratia spp. Expresia chromozómovo viazaných génov
ampC môţe byť inducibilná, resp. konštitutívna (1,4).
Gény s inducibilnou expresiou nie sú za beţných podmienok exprimované a k produkcii enzýmu
nedochádza. K expresii, a teda k produkcii enzýmu, dôjde aţ po kontakte s induktorom, čím sa spustí
signálna cesta, ktorá vedie k expresii daného génu (5).
Medzi významných induktorov expresie génu blaampC patrí kyselina klavulánová, sulbaktám,
imipenem a cefoxitín. Produkcia enzýmu trvá len pokiaľ je prítomný induktor.
Najčastejšou príčinou konštitutívnej hyperprodukcie AmpC (tzv.derepresie) je mutácia
v promótore, ktorá má za následok zvýšenú transkripciu génu blaAmpC. Pod vplyvom takejto mutácie
sa enzýmu tvorí vo veľkých mnoţstvách nezávisle na prítomnosti induktora (6,7). U niektorých
baktérií (E. coli) je expresia génu blaampC viazaného na chromozóme konštitutívna v nízkom stupni, a
teda aj produkcia enzýmu AmpC je nízka a k hydrolýze substrátových antibiotík nedochádza (8).
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Gény blaampC viazané na plazmidoch vznikli transferom inducibilných chromozomálnych génov
na plazmidy. Všetky plazmidovo viazané AmpC cefalosporinázy majú rovnaký substrátový profil ako
pôvodný, chromozómovo viazaný enzým, z ktorého pochádzajú (1). Plazmidovo viazané enzýmy
patria medzi mobilné génové elementy, ktoré v sebe skrývajú veľký potenciál horizontálneho šírenia
rezistencie medzi baktériami. Okrem génov blaampC sa na plazmidoch nachádzajú aj gény kódujúce
rezistenciu proti iným skupinám antibiotík. Po získaní takého plazmidu sa tak baktéria stáva zvyčajne
multirezistentnou. Prvýkrát bolo horizontálne šírenie plazmidovo viazaných génov blaampC popísané
medzi Klebsiella pneumoniae a Escherichia coli v roku 1989 (9).
Niektoré z blaampC génov viazaných na plazmidoch nevznikli ich presunom z chromozomálne
viazaných génov, a ich výskyt je u niektorých baktérií prirodzený. Takýmito baktériami sú
Enterobacter spp. (MIR, ACT), C. freundii (CMY-2-like, LAT, CFE), M. morganii (DHA), Hafnia
alvei (ACC), Aeromonas spp. (CMY-1-like, FOX, MOX) a Acinetobacter baumanni (ABA). Medzi
celosvetovo najrozšírenejšie enzýmy patria CMY-2 a DHA-1 (1, 10). Expresia všetkých plazmidovo
viazaných enzýmov typu AmpC (s výnimkou DHA-1) je konštitutívna. Stupeň rezistencie závisí
od mnoţstva produkovaného enzýmu, čo súvisí aj s počtom kopií plazmidu v bakteriálnej bunke,
prípadne od ďalších prítomných mechanizmov rezistencie. Inducibilné plazmidovo viazané βlaktamázy sú veľmi zriedkavé (7,9,11).
Medzi najčastejších producentov získaných (viazaných na plazmidoch) enzýmov typu AmpC
patria Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Salmonella enterica a Proteus
mirabilis (1,7,12).
Enterobaktérie patria k častým pôvodcom klinických ochorení, a preto rýchla a spoľahlivá
detekcia tvorby širokospektrálnych β-laktamáz (ESBL) a AmpC má rozhodujúci význam
pre epidemiologické hodnotenie stavu a vývoja rezistencie v zdravotníckom zariadení a pre adekvátne
usmerňovanie lokálnej antibiotickej politiky.
Laboratórna detekcia AmpC enzýmov
V rutinnej mikrobiologickej diagnostike prebieha identifikácia β-laktamáz zvyčajne v dvoch
fázach. V skríningovej sa v rámci beţného vyšetrovania antibiotickej citlivosti vyhľadávajú
potencionálne pozitívne kmene. V druhej, konfirmačnej, sa prítomnosť tvorby enzýmu potvrdí
cielenými testami. Princípom konfirmačných testov (spektrofotometrických, chromatografických,
MALDI-TOF atd.) je chemický dôkaz štiepenia substrátu enzýmom extrahovaným z testovaných
baktérií. Iné, beţne dostupné konfirmačné testy, hodnotia produkciu enzýmov nepriamo, na základe
rastových testov v spojení s inhibíciou tvorby enzýmov pôsobením špecifických inhibítorov.
Skríningové testy produkcie AmpC
Pri skríningu produkcie AmpC, Európska komisia pre testovanie antibiotickej citlivosti (EUCAST)
odporúča ďalej vyšetrovať kmene s MIC cefoxitínu › 8 mg/L a zároveň ceftazidimu a/alebo
cefotaximu s MIC › 1 mg/L (www.eucast.org).
Pri skríningovom testovaní kmeňov pomocou cefoxitínu je dôleţité myslieť na kmene s produkciou
enzýmu ACC-1, ktoré sa in vitro javia ako citlivé na cefoxitín (13). Rezistencia proti cefoxitínu môţe
byť spôsobená aj stratou porínov. U kmeňov Klebsiella pneumoniae má strata porínov OmpK35 a
OmpK36 za následok rezistenciu proti cefoxitínu a môţe spôsobovať aj rezistenciu proti
karbapenémom (14).
Tab.1: Skríningové breakpointy na detekciu produkcie AmpC podľa EUCAST
skríningový breakpoint MIC
cefoxitín
MIC ›8 mg/L
ceftazidim
MIC ›1 mg/L
cefotaxim
MIC ›1 mg/L
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Klinické fenotypové testy na dôkaz produkcie AmpC
Rovnako ako pri klinických fenotypových testoch na dôkaz produkcie ESBL, aj v prípade AmpC sa
vyuţívajú testy synergie, pri ktorých prítomnosť špecifického inhibítora ovplyvňuje priemer
inhibičných zón, respektíve hodnoty MIC. Inhibítorom pre enzýmy typu AmpC je oxacilín alebo
kyselina boritá a jej deriváty.
Je opísaných niekoľko moţností fenotypovej detekcie prítomnosti AmpC. Líšia sa svojou
náročnosťou, citlivosťou a špecifickosťou alebo vyuţitím inhibítora AmpC. Pomocou fenotypových
testov sa však nedá odlíšiť prítomnosť chromozomálne viazaných blaAmpC a génov blaAmpC viazaných
na plazmide.
Medzi klinické konfirmačné fenotypové testy produkcie AmpC patria:
Fenotypové testy na báze diskovej difúznej metódy
test antagonizmu/synergizmu
trojdimenzionálny test (3D-test) a jeho modifikácie
kombinovaný diskový test (CDT- z angl. combined disc test)
modifikovaný dvojitý diskový test synergie (DDST- z angl. double disc synergy test)
inhibítorom potencovaný diskový difúzny test
Fenotypové testy na báze zmeny MIC v prítomnosti inhibítora
bujónový mikrodilučný test
Medzi komerčné fenotypové testy patria napríklad:
Mast AmpC Detection Disc Set (Mast Group Ltd., UK)
AmpC E-test
Rosco tablets (DIATABS, Rosco diagnostica, DE)
V testoch antagonizmu, resp. synergie sa na platňu s Mueller-Hintonovej agarom naočkuje
inokulum testovaného kmeňa podľa štandardných metód na testovanie diskovej citlivosti a umiestni sa
na ňu disk s induktorom (napr. cefoxitínom), oproti ktorému sa do vzdialenosti 20 mm od centra disku
umiestni disk s cefalosporínom III. generácie (cefotaxim, ceftazidim).
Pri inducibilnej produkcii AmpC sa inhibičná zóna smerom ku cefoxitínu oplošťuje (Obr.1). Pomocou
fenoménu synergie, ktorý sa prejaví rozšírením inhibičnej zóny cefoxitínu, je moţné detegovať tvorbu
ACC enzýmu Hafnia alvei, ktorý cefoxitín nehydrolyzuje (Obr.2). Pri derepresii AmpC nie je moţné
týmto testom vyhodnotiť typ rezistencie (Obr.3) (15). Preto boli vyvinuté ďalšie metódy dôkazu, ktoré
sú zaloţené na dôkaze enzýmovej degradácie cefamycínov (napr. 3D test podľa Blacka), alebo
na inhibícii AmpC pomocou špecifických inhibítorov.

Obr.č. 1. Dôkaz inducibilnej produkcie AmpC (FOX- cefoxitín, CTX- cefotaxim) (15)
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Obr. č. 2. Dôkaz produkcie enzýmu ACC-1, na základe fenoménu synergizmu (15)

Obr. č. 3. Derepresia Amp (15)
Pri trojdimenzionálnom teste podľa Coudrona sa na platňu s Mueller-Hintonovej agarom
štandardným spôsobom naočkuje inokulum citlivého kmeňa (E.coli ATCC 25922). Na inokulovanú
platňu sa priloţí cefoxitínový disk s obsahom 30 µg. Následne sa 5 mm od disku urobí sterilným
sklapelom ryha, do ktorej sa pridá 30 µL bunkového extraktu testovaného kmeňa. V prípade, ţe
testovaný kmeň produkuje AmpC, je v blízkosti ryhy pozorovaný zvýšený nárast E.coli ATCC 25922
(16).
Variáciou 3D testu je naočkovanie citlivého kmeňa na Mueller-Hintonovej agar, s obsahom 4 mg/L
cefoxitínu, do ktorého sa urobia jamky s priemerom 5 mm (Obr.4). Do týchto jamiek sa pridá 30 µL
bunkového extraktu testovaného kmeňa. Viditeľný nárast kolónií v okolí jamky je dôkazom tvorby
AmpC testovaným kmeňom. (17). Problémom pri 3D teste a jeho modifikáciách je pomerne zloţitá
príprava bunkového extraktu z testovaného kmeňa. Bunkový extrakt môţeme pripraviť sonifikáciou,
respektíve opakovaným zmrazovaním a rozmrazovaním bakteriálnych buniek, čo však môţe byť
v podmienkach rutinnej mikrobiologickej diagnostiky náročné.

Obr. č. 4. Trojdimenzionálny test (vpravo) a variácia trojdimenzionálneho testu (vľavo) (17)
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Inou modifikáciou 3D testu je modifikácia podľa Blacka. V nej sa na platňu inokulovanú cefoxitín
citlivým kmeňom (E.coli ATCC 25922) priloţí disk obsahujúci Tris-EDTA, na ktorý sa rozotrú
kolónie testovaného kmeňa (tzv. AmpC disk). AmpC disk sa priloţí do tesnej blízkosti cefoxitínového
disku s obsahom 30 µg. Účinkom EDTA sa rozruší vonkajšia membrána vyšetrovanej baktérie, AmpC
β-laktamázy sa uvoľnia z periplazmtického priestoru do prostredia a následne inhibujú účinok
cefoxitínu. Po inkubácii je zjavné oploštenie alebo „odseknutie― inhibičnej zóny dôkazom tvorby
AmpC testovaným kmeňom (Obr.5). Citlivosť testu je 100 % a špecifickosť 98 %. Týmto testom je
moţné odlíšiť rezistenciu proti cefoxitínu spôsobenú produkciou AmpC od rezistencie spôsobenej
poruchou permeability vonkajšej membrány (18).

Obr. č. 5.

Modifikácia 3D testu podľa Blacka, Na obrázku je otestovaných 6 izolátov
inokulovaných na AmpC diskoch. AmpC disky sú umiestnené po oboch stranách 3
cefoxitínových diskov. (18)

Kombinovaný diskový test hodnotí zväčšenie priemeru inhibičnej zóny disku obsahujúceho III.
generačný cefalosporín a špecifický inhibítor AmpC (oxacilín, kloxacilín, kyselina boritá) v porovnaní
s priemerom inhibičnej zóny disku obsahujúcom cefalosporín III. generácie bez špecifického
inhibítora. Pri produkcii AmpC je nárast inhibičnej zóny disku s obsahom III.generačného
cefalosporínu s obsahom špecifického inhibítora ≥ 4 mm (1).
Yen Tan vo svojej práci testoval citlivosť a špecifickosť kombinovaného diskového testu
s pridaním 400 µg kyseliny fenylboritej, respektíve 200 µg oxacilínu k cefoxitínovému disku
s obsahom 30 µg. Na súbore 113 kmeňov s produkciou AmpC zistil najvyššiu citlivosť (95 %) a
špecifickosť (95 %) pri pouţití kombinovaného diskového testu s oxacilínom a s rozšírením inhibičnej
zóny ≥ 4 mm (19).
Pri inhibítorom potencovanom diskovom difúznom teste sa porovnáva nárast inhibičných zón
cefalosporínov III. generácie na Mueller-Hintonovej agare s obsahom 128mg/L oxacilínu, oproti
inhibičným zónam na Mueller-Hintonovej agare bez obsahu oxacilínu. Produkcia AmpC sa potvrdí
nárastom inhibičnej zóny cefoxitínového disku o ≥ 5 mm na pôde obsahujúcej oxacilín v porovnaní
s inhibičnou zónou cefoxitínu na Mueller-Hintonovej agare bez pridania oxacilínu (20).
Na dôkaz súčasnej produkcie ESBL a AmpC sa vyuţíva modifikovaný dvojitý diskový test
synergie. Produkcia AmpC je inhibovaná špecifickým inhibítorom (oxacilín, kyselina boritá), čím sa
demaskuje produkcia ESBL. Jednou z metód ako zablokovať enzýmy AmpC je pridanie špecifických
inhibítorov AmpC priamo do kultivačného média.
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Pri pouţití oxacilínu ako špecifického inhibítora AmpC sa testovaný kmeň inokuluje na MuellerHintonovej agar (MHA) a súčasne sa testovaný kmeň inokuluje na MHA s pridaním oxacilínu
128mg/L (MHA+OXA). Na platňu s pridaným oxacilínom sa umiestnia disky cefotaximu s obsahom
30 µg (CTX), amoxicilín s kyselinou klavulánovou s obsahom amoxicilínu 20 µg a 10 µg kyseliny
klavulánovej (AMC), ceftazidimu s obsahom 10 µg (CAZ) a cefepimu s obsahom 30 µg (FEP),
podobne ako pri fenotypovom dôkaze ESBL a pridá sa disk s obsahom 30 µg aztreonamu (ATM)
oproti AMC disku (20,21). Na základe vlastnej skúsenosti a testovania, disky umiestňujeme
do vzdialenosti 25 mm od centier diskov (Obr.6).

Obr.č. 6.

Schématické znázornenie rozloţenia diskov pri testovaní súčasnej produkcie ESBL
a AmpC, vľavo: Rozloţenie diskov na MHA.
vpravo: Rozloţenie diskov na MHA+OXA (upravené podľa (21))

Fenotypové testy na báze zmeny MIC v prítomnosti inhibítora
Bujónový dilučný/mikrodilučný test
Princípom detekcie produkcie AmpC v mikrodilučnom teste je osemnásobné zníţenie MIC
vybraných antibiotík v prítomnosti špecifických inhibítorov AmpC (kyselina boritá), v porovnaní s
MIC vybraných antibiotík bez pridania špecifického inhibítora.
Treťogeneračné cefalosporíny (cefotaxim, ceftriaxon, ceftazidim), cefepim a aztreonam sa riedia
dvojnásobne od koncentrácie 0,25 po 512 mg/L. Do rovnakej paralelnej riediacej schémy sa
ku kaţdému riedeniu pridá kyselina boritá v koncentrácii 200µg/mL. Po pridaní bakteriálnej suspenzie
sa platnička inkubuje cez noc pri 37°C. Osemnásobné zníţenie MIC v prítomnosti kyseliny boritej
svedčí o produkcii AmpC (22).
Komerčné fenotypové testy na dôkaz produkcie AmpC
Pomocou Mast AmpC Detection Disc Set je moţné s vysokou citlivosťou (96 - 100 %) a
špecifickosťou (98 - 100 %) určiť kmene s produkciou AmpC nezávisle na tom, ako sú gény blaAmpC
viazané a ako sa exprimujú.
Tento test kombinuje tri disky obsahujúce 10 µg cefpodoximu. Prvý disk obsahuje cefpodoxim a
induktor produkcie AmpC, v druhom disku je k cefpodoximu a induktoru AmpC pridaný inhibítor
ESBL a v treťom disku je obsiahnutá kombinácia induktora AmpC, inhibítora ESBL a inhibítora
AmpC (23) (Obr.7).
Testovanie pomocou AmpC E-testu sa riadi pokynmi výrobcu. Test sa hodnotí ako pozitívny, ak je
prítomná deformácia inhibičnej zóny, alebo MIC cefoxitínu s oxacilínom je signifikantne niţšia
(podľa udania výrobcu) ako MIC cefoxitínu samotného (zvyčajne je rozdiel ≥ 3log2). AmpC E- testy
majú v závislosti od výrobcu citlivosť 84-93 % a špecifickosť 70-100 % (8,24)
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Obr. č. 7.

Mast AmpC Detection Disc Set, Vľavo: pozit. test., ZC- ZA a ZC-ZB ≥ 5mm.Vpravo:
negat test., inhibičné zóny sa líšia < 3mm.
A. Cefpodoxim 10ug + AmpC induktor
B. Cefpodoxim 10µg + AmpC induktor + ESBL inhibítor
C. Cefpodoxim 10µg + AmpC induktor + ESBL inhibítor + AmpC inhibítor

Pri testoch na dôkaz produkcie AmpC cefalosporináz bakteriálnym kmeňom, vyuţívajú Rosco tablety
princíp kombinovaného diskového testu. Substrátom sú treťogeneračné cefalosporíny cefotaxim
a ceftazidim a špecifickým inhibítorom je kloxacilín. Ich citlivosť je 96 %, a špecifickosť 92 % (25).
Problémy pri interpretácii fenotypových testov
Rezistencia voči cefoxitínu ako dôkaz produkcie AmpC je vysoko citlivá, ale špecifickosť tohto
testu je veľmi nízka. Okrem enzýmov AmpC, môţe rezistenciu proti cefoxitínu spôsobovať aj
produkcia karbapenemáz, niektorých β-laktamáz triedy A (napr. KPC) a rovnako aj zníţená produkcia
membránových porínov, hlavne u Klebsiella pneumoniae a Escherichia coli.
Pri liečbe infekcií spôsobených kmeňmi s produkciou AmpC sa často siaha po karbapenémoch. Aj
keď doposiaľ nebol medzi AmpC enzýmami identifikovaný ţiaden enzým so schopnosťou
hydrolyzovať karbapenémy, rezistencia proti karbapenémom spôsobená súčasne prítomnou zníţenou
expresiou porínov u producentov AmpC uţ opísaná bola (14,26,27).
Z pohľadu odlíšenia AmpC enzýmov od karbapenemáz je pri dokazovaní produkcie AmpC pomocou
kyseliny boritej a jej derivátov potrebné výsledok overiť ešte testom s iným špecifickým inhibítorom
(oxacilínom), keďţe kyselina boritá je inhibítorom aj pre karapenemázy typu KPC.
Genotypový dôkaz prítomnosti blaAmpC
Fenotypové testy nedokáţu odlíšiť chromozómovo viazané od plazmidovo viazaných génov
blaAmpC, a ani jednotlivé varianty plazmidovo viazaných génov pre AmpC enzýmy. Zlatým
štandardom pre detekciu AmpC je multiplex PCR, ktorú popísali Pérez-Pérez a Hanson. Pomocou
multiplexovej PCR je moţné odlíšiť 6 skupín extrachromozomálne viazaných génov blaAmpC (ACC,
FOX, MOX, DHA, EBC, CIT) na základe percentuálnej podobnosti. (28).
Druhou metódou dôkazu prítomnosti blaAmpC je DNA microarray-based method (Check-Points,
Wageningen, NL).
Záver
Krátko po objavení penicilínu v roku 1939 sa zdalo, ţe človek nad baktériami vyhral. Naduţívanie
antibiotík a ich selekčný tlak však spôsobil rýchlu selekciu baktérií schopných štiepiť β-laktámové
antibiotiká a rezistencia sa začala rýchlo šíriť. Dnes sú širokospektrálne β-laktamázy (ESBL) a AmpC
najčastejšiou príčinou zlyhania liečby β-laktámovými antibiotikami u gramnegatívnych baktérií.
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Frekvencia výskytu baktérií s produkciou AmpC enzýmov nie je tak vysoká, ako je to u kmeňov
s produkciou ESBL, ale ich výskyt stúpa. Celosvetovo pribúdajú AmpC β-laktamázy u druhov,
u ktorých sa nevyskytujú inherentne, napríklad u Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca,
Salmonella spp., alebo Proteus mirabilis (29).
Šírenie rezistencie medzi baktériami rovnakých, ale aj rôznych druhov sa uskutočňuje pomocou
mobilných génových elementov. Bidet v roku 2005 opísal prípad jednoročného dieťaťa, u ktorého bola
izolovaná Klebsiella pneumoniae s produkciou enzýmu ACC-1. Následne bol tento enzým in vivo
prenesený na Escherichia coli prítomnú v klinickom materiáli (30).
Spolu s enzýmami AmpC sú veľmi často na plazmidoch viazané aj gény kódujúce rezistenciu
proti iným skupinám antibiotík (florochinolónom, aminoglykozidom ap.) (31,32). Rýchla identifikácia
takýchto kmeňov je kľúčová pre obmedzenie šírenie rezistencie. Získané AmpC cefalosporinázy sú
exprimované konštitutívne a produkcia enzýmu je dostatočná na hydrolýzu substrátových antibiotík.
Identifikácia takýchto baktérií preto zvyčajne nerobí väčšie problémy.
Rovnako aj identifikácia bakteriálnych kmeňov s konštitutívnou hyperprodukciou AmpC βlaktamáz nepredstavuje problém, keďţe rezistencia proti III. generačným cefalosporínom je zjavná.
V prípade inducibilnej produkcie sa však môţu III. generačné cefalosporíny ―in vitro” javiť ako
citlivé. Nebezpečenstvo inducibilných producentov spočíva v moţnosti vzniku mutácie, ktorá následne
vyvolá konštitutívnu hyperprodukciu enzýmu (derepresiu). K mutáciám dochádza zvyčajne
po pôsobení induktora, najmä kyseliny klavulánovej. Izoláty, u ktorých došlo k derepresii sú stabilné,
teda tvorba enzýmu typu AmpC je uţ nezávislá na prítomnosti induktora, ktorý derepresiu spôsobil
(33). V prípade enterobaktérií dochádza ku derepresii AmpC rýchlo, čo sa prejaví vysokými
hodnotami MIC cefalosporínov III. generácie, čo môţe viesť k zlyhaniu liečby. Preto sa III. generačné
cefalosporíny pri liečbe infekcií spôsobených baktériami s produkciou AmpC neodporúčajú, napriek
tomu, ţe sa môţu ―in vitro” javiť ako citlivé (34).
Efekt inokula predstavuje ďalšie riziko zlyhania liečby (27). Za štandardných podmienok sa
pri testovaní MIC pracuje s inokulom 105CFU/mL. Pri infekciách však koncentrácia baktérií
v postihnutom tkanive môţe byť aţ niekoľkokrát vyššia a účinná koncentrácia antibiotík tak nemusí
byť dosiahnuteľná (5).
Viaceré zo spomínaných klinických fenotypových konfirmačných testov sú časovo náročné.
Niektoré diskové testy na dôkaz produkcie ESBL sú zhodné s testami na dôkaz produkcie AmpC.
Pre účely rutinnej laboratórnej diagnostiky je výhodné do algoritmu dôkazu produkcie ESBL zaradiť
aj testy na detekciu prítomnosti AmpC. Medzi také testy patrí napríklad modifikovaný dvojitý diskový
test synergie, ktorým moţno detegovať produkciu ESBL a inducibilnú tvorbu AmpC. V prípade
derepresie AmpC, resp. maskovania ESBL tvorbou AmpC, je moţné vyuţiť inhibíciu AmpC
špecifickými inhibítormi (kyselina boritá, oxacilín).
Automatizované systémy môţu diagnostiku tvorby β-laktamáz zjednodušiť a prispôsobiť
poţiadavkám rutinnej mikrobiologickej diagnostiky.
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Súhrn
Gény pre tvorbu hydrolytických enzýmov, ktoré degradujú karbapenémy, sa v ostatných rokoch
vďaka mobilným genetickým elementom preniesli uţ aj na príslušníkov čeľade Enterobacteriaceae.
Enterobaktérie sú súčasťou normálnej flóry človeka. Z medicínskeho hľadiska tak vzniká nová
situácia. Kmene enterobaktérií produkujúce karbapenemázy vykazujú zvyčajne extrémnu rezistenciu
na antibiotiká a ako pôvodcov infekčných ochorení ich moţno antibiotickou liečbou eradikovať len
veľmi ťaţko. V nemocničnom prostredí často dochádza ku ich rýchlemu šíreniu. Kontrola takýchto
pôvodcov nemocničných infekcií je moţná len pomocou efektívnej mikrobiologickej diagnostiky
a včasným zavedením prísnych protiepidemických opatrení.
Úvod
Antibiotická rezistencia pôvodcov klinicky významných ochorení neustále narastá. Tak ako
doposiaľ, hlavnou príčinou progresívneho vývoja rezistencie je zvyšujúca sa preskripcia antibiotík
a s ňou súvisiace zvyšovanie antibiotického tlaku v zdravotníckych zariadeniach, komunite, a aj
v prostredí. Popri všeobecnom trende klinických izolátov postupne akumulovať existujúce
mechanizmy rezistencie (rezistencia → multirezistencia → extrémna rezistencia) ku nárastu
rezistencie prispieva aj vznik ďalších nových, mimoriadne účinných mechanizmov rezistencie.
Vyznačujú schopnosťou degradovať aj antibiotické liečivá, ktoré boli doposiaľ voči mechanizmom
rezistencie odolné. Medzi takéto mechanizmy patria najmä karbapenemázy. Majú schopnosť
hydrolyzovať popri ostatných beta-laktámoch aj karbapenémy, liečivá, ktoré boli doposiaľ poslednou
„baštou― pri liečbe infekcií vyvolaných Gram-negatívnymi baktériami. Hoci karbapenemázy nie sú
„novými― enzýmami, ich výskyt bol aţ donedávna obmedzený prakticky len na nefermentujúce
baktérie ako sú Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas maltophilia alebo
Burkholderia cepacia. Vznik nových, mutáciami pozmenených enzýmov a ich mobilizácia pomocou
prenosných genetických elementov umoţnili v ostatných rokoch prenos génov pre tvorbu
karbapenemáz aj na príslušníkov čeľade Enterobacteriaceae. Z medicínskeho a klinického hľadiska tak
vznikla nová situácia.
Enterobaktérie sa na rozdiel od Gram-negatívnych nefermentujúcich baktérií vyznačujú vyššou
virulenciou a najmä sú súčasťou normálneho bakteriálneho osídlenia organizmu. Rezistentné
enterobaktérie počas antibiotickej liečby ľahko kolonizujú gastrointestinálny trakt, ktorý sa následne
stáva hlavným potenciálnym zdrojom endogénnych nozokomiálnych infekcií u pacienta. Teoreticky
môţu takúto kolonizáciu podporovať všetky antibiotiká s účinkom na Gram-negatívne baktérie. Keďţe
enterobaktérie, podobne ako Gram-negatívne nefermentujúce baktérie, majú tendenciu akumulovať aj
ďalšie mechanizmy rezistencie (proti aminoglykozidom, fluorochinolónom, ko-trimoxazolu a iným
antibiotikám) nezriedka u takýchto klinických izolátov naráţame na nový, extrémne nebezpečný
fenomén antibiotickej rezistencie – panrezistenciu. Klinický izolát sa stane rezistentný prakticky
na všetky dostupné antimikrobiálne liečivá. Terapia infekcie takýmto mikroorganizmami je zvyčajne
mimoriadne zloţitá (33). Pre obmedzené moţnosti antibiotickej liečby a perioperačnej profylaxie sa
infekcie vyvolané karbapeném-rezistentnými enterobaktériami spájajú s vysokou letalitou (24, 13).
Enterobaktérie produkujúce karbapenemázy majú tendenciu rýchlo sa šíriť, vyvolávať
v zdravotníckych zariadeniach ohniská, prípadne ich výskyt v konkrétnej krajine môţe nadobudnúť aţ
endemický charakter. Všetky uvedené stupne epidemického šírenia enterobaktérií produkujúcich
karbapenemázy moţno v súčasnosti nájsť aj v Európe (5).
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Obmedzené moţnosti antibiotickej intervencie obracajú pozornosť na protiepidemické opatrenia,
ktoré, ako sa zdá, jediné umoţňujú efektívnu kontrolu šírenia enterobaktérií produkujúcich
karbapenemázy (12, 15).
Systém protiepidemických opatrení pri výskyte multirezistentných baktérií je nutné budovať
na lokálnej úrovni v kaţdom zdravotníckom zariadení. Obsahuje súbor organizačných a technických
opatrení, ktoré včasnou identifikáciou infikovaných pacientov alebo kolonizovaných nosičov, ich
vhodným manaţmentom (izolácia, kohortizácia, zabránenie prekladov, osobitný ošetrovací reţim)
umoţňujú lokalizovať multirezistentný kmeň a zabránia jeho ďalšiemu šíreniu (19).
Protiepidemické opatrenia sa uţ v prvom kroku opierajú o včasnú a spoľahlivú laboratórnu
identifikáciu multirezistentného kmeňa. Osobitne sa to týka enterobaktérií produkujúcich
karbapenemázy, nakoľko v súčasnosti nie všetky diagnostické laboratóriá v praxi disponujú
spoľahlivými metódami umoţňujúcimi konfirmáciu tvorby karbapenemáz. Fenotypovo môţu
karbapenemázy napodobňovať aj iné, menej závaţné mechanizmy rezistencie (chromozomálne
penicilinázy typu AmpC, cefalosporinázy s rozšíreným spektrom účinku ESBL, najmä ak sa vyskytnú
v kombinácii s defektmi membránových porínov, či hyperfunkciou transportných systémov bunkovej
membrány) a v rutinnej laboratórnej diagnostike tak môţu uniknúť pozornosti (17, 29).
Laboratórny dôkaz karbapenemáz u enterobaktérií je komplexný a opiera sa o fenotypové
skríningové testy nasledované konfirmáciou tvorby príslušných enzýmov. Konečnú identifikáciu
presného typu karbapenemázy poskytuje len molekulárna diagnostika, ktorá je pri epidemiologickom
monitorovaní, dosledovaní prameňa nákazy a identifikácii ciest šírenia v prípade karbapenémrezistentných enterobaktérií zvyčajne nevyhnutná (10).
Klasifikácia a charakteristika karbapenemáz u enterobaktérií
Karbapenemázy hydrolyzujú s malými výnimkami všetky beta-laktámy vrátane karbapenémov.
Podľa mechanizmu hydrolýzy ich moţno rozdeliť do dvoch základných skupín. Serínové
karbapenemázy (aktívnym miestom molekuly enzýmu je aminokyselina serín) a metalobetalaktamázy, kde je aktívnym miestom molekuly atóm zinku (Zn 2+). S ohľadom na všeobecnú
klasifikáciu beta-laktamáz podľa Amblera (1) serínové karbapenemázy patria do skupín A a D,
metalo-betalaktamázy do skupiny B. Funkčná klasifikačná schéma beta-laktamáz podľa Bushovej
a Jacobyho (4) zaraďuje serínové karbapenemázy do podskupín 2f (class A) a 2df (class D) a metalobetalaktamázy do podskupín 3a a 3b (class B) (Tabuľka 1).
Na fenotypovej úrovni závisí výsledný stupeň rezistencie baktérie voči karbapenémom
popri aktivite enzýmu zvyčajne aj od ďalších faktorov, ako sú expresia génu na bunkovej úrovni (riadi
ju promótor génu na prenosnom elemente) alebo počet kópií génu v bunke. Výsledný stupeň
rezistencie bakteriálneho izolátu môţe byť ovplyvnený aj súčasnou prítomnosťou iných mechanizmov,
ktoré podmieňujú zníţenú citlivosť na karbapenémy (predovšetkým defekty membránových porínov
a hyperfunkcia efluxových systémov).
Zvyčajná lokalizácia génov pre karbapenemázy na konjugatívnych plazmidoch je príčinou vysokej
transmisivity karbapenemáz, čo potvrdzuje ich výskyt u širokého spektra enterobaktérií a klinicky
významných Gram-negatívnych nefermentujúcich baktérií, ako sú Pseudomonas aeruginosa a
Acinetobacter spp. Takáto lokalizácia je aj príčinou častého spoločného výskytu génov
pre karbapenemázy s génmi pre iné mechanizmy rezistencie (16). V Európe medzi najčastejšie sa
vyskytujúce karbapenemázy u enterobaktérií patria predovšetkým serínové KPC beta-laktamázy,
metalobetalaktamázy a OXA karbapenemázy.
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Tab. č. 1. Triedenie karbapenemáz vyskytujúcich sa u enterobaktérií
Skupina (Class)
Ambler a spol.
Class A

Funkčné triedenie
(Bushová
a Jacoby)
2f

Enzým - varianty

Mikroorganizmy

SME
NMC
IMI
KPC 2-13

Serratia marcescens
Enterobacter cloacae
Enterobacter cloacae
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella oxytoca
Escherichia coli
Enterobacter spp.
Citrobacter freundii
Serratia marcescens
Salmonella Cubana
Klebsiella pneumoniae
Escherichia coli
Serratia fonticola

GES

Class D

Class B

2df

SFC
OXA-23
OXA-24/40
OXA-58
OXA-48,- 163,
-181

3a

VIM -1, -2, -4,
-5, -6, -11, -12,
-13, -19, -23,
-24, -25, -26,
- 27, -32

3a

IMP -1, -3, -4, 6, -8, -11, -24,
-28

3a

NDM -1,- 4, -5,
-6, -7

Proteus mirabilis
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella oxytoca
Escherichia coli
Enterobacter spp.
Serratia marscescens
Citrobacter freundii
Providencia rettgeri
Proteus mirabilis
Salmonella enterica
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella oxytoca
Escherichia coli
Enterobacter spp.
Serratia marscescens
Serratia liquefaciens
Citrobacter freundii
Providencia rettgeri
Proteus mirabilis
Salmonella enterica
Morganella morganii
Proteus stuartii
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella oxytoca
Escherichia coli
Enterobacter spp.
Serratia marscescens
Citrobacter spp.
Providencia rettgeri
Proteus mirabilis
Shigella flexneri
Morganella morganii
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella oxytoca
Escherichia coli
Enterobacter spp.
Citrobacter freundii
Providencia spp.
Proteus mirabilis
Morganella morganii
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KPC beta-laktamázy boli prvými karbapenemázami opísanými u enterobaktérií (35). Označenie
KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase) odráţa prvý druh enterobaktérií, u ktorého sa takýto
enzým vyskytol. Dnes známe varianty KPC-2 aţ KPC-13 hydrolyzujú všetky beta-laktámové
molekuly s výnimkou cefamycínov. Enzymatický účinok KPC enzýmov moţno blokovať pomocou
inhibítorov beta-laktamáz (najmä tazobaktám), čo naznačuje spoločný pôvod KPC a ESBL enzýmov.
Od ESBL sa KPC enzýmy líšia najmä schopnosťou degradovať aj veľké molekuly karbapenémov.
Všetky doposiaľ identifikované blaKPC gény sa nachádzali na prenosných plazmidoch a pre malú
genetickú diverzitu moţno predpokladať, ţe vznikli z jediného, prípadne len niekoľkých zdrojov. Boli
identifikované na viacerých MLST (multilocus sequence typing) klonoch Klebsiella pneumoniae,
najčastejšie však na klone ST 258, celosvetovo rozšírenom a dodnes najúspešnejšom
multirezistentnom klone Klebsiella pneumoniae. Behom krátkej doby sa tak KPC karbapenemázy
rozšírili prakticky do celého sveta. Po prvotnej identifikácii v USA v roku 2001 sa v oblasti
európskeho regiónu ich výskyt zaznamenal len o 6 rokov neskôr, najprv v Izraeli, a neskôr sa KPC-2
pozitívne kmene Klebsiella pneumoniae ST258 rozšírili aj do Grécka. V oboch krajinách si stále
zachovávajú endemický výskyt. V ostatných európskych krajinách ostáva ich výskyt sporadický
a zvyčajne sa spája s importom z endemických oblastí. Prípady epidemického výskytu KPC-2 boli
opísané v nemocniciach vo Francúzsku, Taliansku, Poľsku a Maďarsku. Ku krajinám s endemickým
výskytom KPC karbapenemáz mimo Európy patrí najmä Čína a niektoré krajiny Latinskej Ameriky
(31). Pre lokalizáciu na transmisibilných genetických elementoch prirodzene výskyt KPC neostal
obmedzený len na Klebsiella pneumoniae. KPC enzýmy boli identifikované u celého radu ďalších
enterobaktérií (Klebsiella oxytoca, Escherichia coli, Enterobacter spp. Citrobacter freundii, Serratia
marcescens a Salmonella Cubana). Takéto kmene sa vyskytujú najmä v regiónoch s endemickým
výskytom KPC klebsiel a môţu vyvolávať sekundárne lokálne epidémie (18).
Metalo-beta-laktamázy sú heterogénnou skupinou enzýmov, ktoré charakterizujú tri základné
vlastnosti – hydrolyzujú s výnimkou aztreonamu všetky beta-laktámy vrátane karbapenémov, sú
odolné voči inhibítorom beta-laktamáz a ich aktivitu blokujú látky, ktoré inaktivujú divalentný katión
zinku v molekule (cheláty). Väčšina typov týchto enzýmov - VIM, IMP, GIM, SPM, SIM, AIM, DIM
a NDM cirkulovala medzi multirezistentnými kmeňmi Ps. aeruginosa uţ dávnejšie, ich pôvod však
dodnes ostal nevyjasnený (7). Pre enterobaktérie sú významné najmä prenosné metalo-beta-laktamázy
typov VIM, IMP a NDM. Kým VIM a IMP sa asociujú s transpozómami, NDM (New Delhi
Metalobetalactamase) enzýmy sú lokalizované na prenosných plazmidoch a s transpozómami
asociované nie sú. Rovnako ako serínové prenosné karbapenemázy, aj metalo-beta-laktamázy sa môţu
popri Klebsiella pneumoniae prenášať aj na iných príslušníkov čeľade Enterobacteriaceae.
Všeobecne je u enterobaktérií nesúcich blambl gény účinok na karbapenémy niţší ako u Ps.
aeruginosa a podobne ako u KPC enzýmov závisí od počtu kópií génu v bakteriálnej bunke. Hodnoty
MIC pre karbapenémy môţu byť preto u kmeňa s blambl premenlivé. Prispievajú k tomu predovšetkým
ďalšie pridruţené mechanizmy, ktoré synergisticky zniţujú činnosť karbapenémov, najčastejšie uţ
spomínaná zníţená permeabilita vonkajšej membrány. Pre nezriedkavú kombináciu s ESBL enzýmami
profil rezistencie môţe zasahovať aj aztreonam, a tak typický obraz antibiotického profilu metalobeta-laktamázy často nemusí byť prítomný (15).
Metalo-beta-laktamázy s výnimkou NDM doposiaľ nedosiahli taký stupeň epidemického rozšírenia
vo svete ako KPC enzýmy. Podobne ako u KPC enzýmov, aj pri šírení metalo-beta-laktamáz zohráva
kľúčovú úlohu práve Klebsiella pneumoniae. Prvý výskyt VIM enzýmov bol zaznamenaný po roku
2001 v Juţnej Európe a postupne sa formou izolovaných epidémií rozšíril do ďalších krajín Európy
a Ameriky, avšak epidemický charakter dosiahol výskyt blaVIM len v Grécku. V ostatných krajinách
ostáva incidencia blaVIM malá a obmedzuje sa na lokálne epidémie v nemocničných zariadeniach, kam
boli kmene zavlečené (7).
IMP enzýmy u Klebsiella pneumoniae sa historicky spájajú Japonskom, kde boli opísane ešte v 90tych rokoch minulého storočia. Neskôr sa takéto kmene identifikovali postupne aj v Číne, Kórei
a Austrálii. Výraznejšie epidemické šírenie IMP pozitívnych enterobaktérií v ostatnom svete vrátane
Európy sa však nezaznamenalo (26).
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Spomedzi metalo-beta-laktamáz zaznamenali epidemiologicky významné rozšírenie predovšetkým
enzýmy typu NDM. Prvý takýto enzým bol opísaný v roku 2008 a odvtedy za zaznamenalo spolu uţ 8
variantných NDM enzýmov, ktoré sa svojím účinkom na karbapenémy líšia len minimálne (8).
Spomedzi NDM metalo-beta-laktamáz je dodnes najrozšírenejšia varianta NDM-1. NDM enzýmy sa
vyskytujú sa predovšetkým u E. coli a Klebsiella pneumoniae, ale moţno ich nájsť u celého radu
ďalších enterobaktérií (Tab. 1) (33). Za pôvodný zdroj sa povaţujú India a Pakistan, kde má ich výskyt
endemický charakter a stále narastá. Z tohto regiónu sa následne NDM-1 pozitívne kmene rozšírili
do celého sveta. Vyskytujú sa sporadicky Európe, Severnej Amerike, Austrálii a na Blízkom Východe.
Za hlavnú príčinu ich šírenia sa povaţuje najmä „medicínska turistika―, kedy ich domov prinášajú
pacienti, ktorí sa podrobili plánovaným medicínskym zákrokom v krajinách s endemickým výskytom
NDM-1. Vďaka vysokej kontagiozite potom môţe nasledovať rýchle epidemické šírenie zavlečených
NDM-1 pozitívnych kmeňov v novom ohnisku (21).
Karbapenemázy typu OXA-48 predstavujú ďalšiu skupinu serínových (skupina D ) enzýmov
s karbapenemázovou aktivitou. Pôvodne sa vyskytovali predovšetkým u Acinetobacter spp.. Najvyššiu
hydrolytickú aktivitu voči karbapenémom má enzým OXA-48. Pritom na cefalosporíny 3. generácie
pôsobí tento enzým len slabo. U Klebsiella pneumoniae bol identifikovaný ešte v roku 2001. Vďaka
lokalizácii na prenosných plazmidoch sa môţe ľahko prenášať aj na ďalšie druhy enterobaktérií (25).
Vysoká transmisivita a doposiaľ opísaný spôsob postupného šírenia génu blaOXA-48 na Strednom
Východe, v Severnej Afrike a v Európe tento enzým robí kandidátom pre globálne rozšírenie
v budúcnosti. Napomáha tomu tieţ menej výrazný profil beta-laktámovej rezistencie, pre ktorý môţu
blaOXA-48 pozitívne kmene unikať štandardnému skríningu karbapenemáz (6).
Slovensko po dlhú dobu ostávalo karbapenemáz „ušetrené― a to aj napriek známemu výskytu
karbapenemáza-pozitívnych enterobaktérií v okolitých krajinách, napríklad v Poľsku a v Maďarsku
(2,30), Prvý potvrdený výskyt Klebsiella pneumoniae s blaNDM-1 sa u nás opísal aţ v roku 2013 (14).
Kmeň mal pravdepodobne pôvod v Indii jeho výskyt sa zaznamenal u niekoľkých pacientov vo dvoch
nemocničných zariadeniach. Protiepidemickými opatreniami sa podarilo kmeň nakoniec lokalizovať
(osobné zdelenie V. Takáčová). Neočakávane malý výskyt izolátov s potvrdenou produkciou
karbapenemáz však nekorešponduje s výskytom rezistencie klinických izolátov Klebsiella pneumoniae
na meropeném, ako ho uvádza Slovenská národná databáza antibiotickej citlivosti SNARS (27).
Výskyt izolátov Klebsiella pneumoniae s intermediárnou a vysokou rezistenciou na meropeném sa za
ostatné 2 roky na Slovensku pohyboval okolo 2 %. Môţe to naznačovať, ţe pri rutinnej diagnostike
antibiotickej citlivosti môţu u nás izoláty enterobaktérií, ktoré produkujú karbapenemázy, unikať
identifikácii. Pokiaľ sa takýmto kmeňom nebude venovať náleţitá pozornosť z diagnostického a aj
z epidemiologického hľadiska, mohlo by ľahko dôjsť ku ich rýchlemu rozšíreniu medzi
zdravotníckymi zariadeniami v krajine.
Laboratórna detekcia karbapenemáz u enterobaktérií
Klinické hodnotenie antibiotickej citlivosti na karbapenémy sa na Slovensku od roku 2010 riadi
odporúčaniami EUCAST (Európska komisia pre testovanie antibiotickej citlivosti). Podľa týchto
odporúčaní prítomnosť produkcie karbapenemáz nemá vplyv na klinickú interpretáciu testu citlivosti
a detekcia karbapenemáz sa odporúča „len pre epidemiologické účely―, podobne, ako je tomu u AmpC
a ESBL enzýmov (www.eucast.org).
Podľa odporúčaní EUCAST (9) sa fenotypová identifikácia izolátov enterobaktérií produkujúcich
karbapenemázy vykonáva vo dvoch stupňoch. V skríningovom vyhľadávaní sa na ich zachytenie
pouţívajú epidemiologické breakpointy ECOFF (epidemiologická hodnota MIC odvodená
od divokých – vysoko citlivých kmeňov) pre karbapenémy meropeném, imipeném a ertapeném,
pričom sa pouţívajú štandardné metódy testovania citlivosti EUCAST (tab. 2).
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Tab. č. 2. Skríning karbapenemáz u enterobaktérií podľa EUCAST
Karbapeném
MIC (mg/L)
Priemer inhibičnej zóny ( v mm )
Diskový difúzny test s 10 µg diskami
Citlivý/Intermediárny
Skríning
Citlivý/Intermediárny
Skríning
breakpoint
hranica
breakpoint
hranica
Meropeném 1
≤2
> 0,12
≥ 22
< 25 2
3
Imipeném
≤2
>1
≥ 22
< 23
Ertapeném 4
≤ 0,5
> 0,12
≥ 25
< 25
Legenda:
1. Najlepší vzťah medzi citlivosťou a špecifickosťou;
2. V niektorých prípadoch môţe inhibičná zóna OXA-48 producentov dosahovať 26 mm, preto sa
odporúča pouţiť <27 mm v prípade výskytu OXA-48 pozitívnych enterobaktérií, a to aj za cenu
zníţenia špecifickosti testu;
3. Imipeném má pomerne nízku diskriminačnú schopnosť;
4. Ertapeném má vysokú citlivosť pri nízkej špecifickosti, na rutinné testovanie sa preto neodporúča

Aj keď zníţenie citlivosti na ertapeném je najcitlivejším indikátorom tvorby karbapenemáz, jeho
MIC môţe byť často nešpecificky zvýšená pri poruche permeability bunkovej membrány a súčasnej
prítomnosti CTX-M ESBL enzýmov, alebo aj pri nadprodukcii AmpC enzýmov. Pri malej
diskriminačnej citlivosti skríningových testov s imipenémom sa ako najvhodnejší substrát pre skríning
karbapenemáz javí meropeném (9). Na Slovensku sa vzhľadom na epidemiologickú situáciu a
na zauţívané postupy testovania antibiotickej citlivosti pouţíva pre meropeném ako skríningová
hranica MIC hodnota > 0,25 mg/L, resp. inhibičná zóna meropenému < 25 mm (18).
Na skríning tvorby karbapenemáz pri vyhľadávaní nosičov takýchto kmeňov moţno vyuţiť
kultivačné médiá s obsahom 2mg/L meropenému, alebo výhodnejšie komerčné chromogénne rastové
médiá. Na trhu je dnes dostupných viacero komerčných médií, ktoré umoţňujú identifikovať kolónie
testovaných mikroorganizmov s tvorbou karbapenemáz pomocou farbenej indikácie (CHROMagarKPC (CHROMagar; BBL), Brilliance CRE agar (Thermo Fisher Scientific) chrom ID CARBA
(bioMerieux) a ďalšie) (23,32).
V druhom stupni je potrebné u vyšetrovaného izolátu produkciu karbapenemáz potvrdiť
konfirmačnými testami. Pôvodne ešte v roku 2009 CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute CDC
USA) zavedený MHT (modifikovaný Hodgeho test) konfirmačný test pre nedostatočnú špecifickosť
dnes uţ EUCAST neodporúča (9). Na konfirmáciu a identifikáciu príslušného druhu enzýmu sa môţu
pouţiť napríklad testy inhibície rastu so špecifickými inhibítormi (Obr. 1).
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Obr. č. 1. Algoritmus detekcie karbapenemáz podľa EUCAST

Meropeném <25 mm diskkový difúzny test, alebo MIC>0,12 mg/L
pre Enterobacteriacae

Synergia len
S APBA/PBA

Syneria s APBA/PBA
a kloxacilínom

Synergia len s DPA

Ţiadna synergia

KPC (alebo trieda A
karbapenemáz )

AmpC
(chromozomálna
a získaná plazmidom)

Metalo-beta-laktamáza
( MBL )

ESBL plus strata
porínu A
alebo OXA -482

Skratky: APBA=aminophenyl boronová kyselina, PBA=phenyl boronová kyselina, DPA=dipikolínová kyselina
(všetko inhibítory beta-laktámov, pridávajú sa ku diskom s meropenémom v kombinovanom diskovom teste)
1. Súčasný výskyt KPC a MBL u kmeňa blokuje testy synergie. Takéto izoláty vykazujú veľmi vysokú
rezistenciu na karbapenémy a je moţné ich identifikovať molekulárnymi testami.
2. Vysoká rezistencia na ATB temocilín (MIC >32 mg/L pri zóne ≤ 10 mm, 30 μg disk) upozorní na produkciu
OXA-48.

Interpretácia fenotypových testov synergie s moţným odlíšením od iných mechanizmov
(AmpC+defekt porínov, resp. ESBL+defekt porínov) je podľa tabuľky 3 nasledovná:
Tab. č. 3. Interpretácia fenotypových testov synergie
beta-laktamáza

MBL
KPC
MBL+KPC2
OXA-48
AmpC+strata
porínu
ESBL+strata
porínu

Synergia pozorovaná v zväčšení priemeru zóny
(mm)
s 10 µg diskom meropenému
DPA/EDT APBA/P DPA+APB CLX
A
BA
A
≥5
≥4
rôzna
rôzna
≥5
≥4

≥5

Temocilín
MIC>32
mg/L

NA 1
NA 1
NA 1
áno
NA 1
nie

Skratky: MBL=metalo-beta-laktamáza, KPC=Klebsiella pneumoniae karbapenemáza,
DPA=dipikolínová kyselina, EDTA=ethylenediaminetetraoctová kyselina, APBA= aminophenyl boronová
kyselina, PBA= fenyl boronová kyselina, CLX=kloxacilín.
1 Nie je aplikovateľné. Temocilín sa odporúča len v prípadoch, pokiaľ nemoţno dokázať synergizmus
s inhibítormi a to na odlíšenie od produkcie ESBL + defektu porínov, alebo potvrdenie produkcie OXA-48
enzýmov.
2 Tento fenotyp je mimo Grécka raritný a spája sa s vysokým stupňom rezistencie na karbapenémy.
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Spoľahlivejší, rýchlejší a jednoznačnejší je dôkaz karbapenemázovej aktivity priamo v bunkovom
extrakte, pričom sa typ karbapenemázy zvyčajne uţ bliţšie nestanovuje. Moţno pri ňom pouţiť
niekoľko metodických postupov. Klasicky sa vyuţíva metóda UV spektrofotometrie (štandardne
pomocou imipenému, test je však pre rutinné mikrobiologické pracovisko často technicky
nedostupný). Stanovenie je ďalej moţné napríklad pomocou zariadenia pre hmotnostnú spektrometriu
MALDI-TOF MS, pokiaľ je na pracovisku takéto zariadenie dostupné. Vyuţíva sa detekcia
imipenému a produktov jeho hydrolýzy vplyvom testovaných baktérií (12). Rovnako spoľahlivo
moţno stanoviť hydrolytickú karbapenemázovú aktivitu v bunkovom extrakte aj pH-metricky, novo
opísaným, jednoduchým a cenovo dostupným Carba NP testom s imipenémom ako substrátom (22).
Test moţno vykonať v mikrotitračnej platničke, alebo priamo v eppendorfových skúmavkách (obr.2).
Ako pH indikátor sa pri Carba NP teste vyuţíva fenolová červeň. Pokiaľ diagnostické laboratórium
nemá k dispozícii spoľahlivý konfirmačný test, potvrdenie tvorby karbapenemázy sa musí
bezodkladne vykonať v národnom referenčnom centre (19).

Obr. č. 2. Carba NP test

Detekcia karbapenemáz molekulárnymi metódami
Molekulárna detekcia karbapenemáz (zvyčajne na báze PCR metód) umoţňuje urýchliť proces
identifikácie karbapenemáz a vyhnúť sa úskaliam fenotypových rastových testov. Najmä detekcia
OXA-48 je takto spoľahlivejšia. Nevýhodou molekulárnych testov je, ţe dovoľujú konfirmovať len uţ
známe enzýmy, a tak potenciálne nové, ešte neznáme enzýmy môţu unikať molekulárnej diagnostike.
Tab.4 uvádza odporúčané PCR primery a podmienky PCR reakcie na identifikáciu najčastejších typov
karbapenemáz.
Na detekciu génov pre karbapenemázy sú dnes uţ dostupné aj komerčné testovacie súpravy
(Hyplex MBL ID a Hyplex CarbOxa ID (BAG Health Care, Lich, Germany)). Podobne pokračuje aj
komerčný vývoj multiplexných testov, ktoré dovoľujú simultánnu detekciu väčšiny doposiaľ známych
typov beta-laktamáz a karbapenemáz (Check-KPC ESBL microarray a Check-MDR CT102 (CheckPoints Health BV, Wageningen, Netherlands)) (20).
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Tab. č. 4. PCR primery a podmienky reakcie na detekciu najčastejšie sa vyskytujúcich karbapenemáz
Gény

Primery a podmienky testu

OXA

OXA_F 5’-TTGGTGGCATCGATTATCGG-3’
OXA_R 5’-GAGCACTTCTTTTGTGATGGC-3’
podľa: Poirel L. et al. 2004. Antimicrob. Agents Chemother. 48:15‐22.
Tm=58°C
Veľkosť produktu 744bp
NDM_F 5’-TGGCAGCACACTTCCTATC-3’
NDM_R 5’-AGATTGCCGAGCGACTTG-3’
Podľa: Miriagou V., nepublikované
Tm=58°C
Veľkosť produktu 488bp
KPC_F 5’-CTGTCTTGTCTCTCATGGCC-3’
KPC_R 5’-CCTCGCTGTRCTTGTCATCC-3’ (reverse)
Podľa: Cuzon G. et al. 2010. Emerg. Infect. Dis. 16:1349-1356
Fiett J. & Gniadkowski M., nepublikované
Tm=60°C
Veľkosť produktu 796bp
VIM_F: 5'-AGTGGTGAGTATCCGACAG-3'
VIM_R: 5’-TCAATCTCCGCGAGAAG-3’
Podľa: Mavroidi A. et al. 2000. J. Antimicrob. Chemother. 46:1041-1042
Fiett J. & Gniadkowski M., nepublikované
Tm=52°C
Veľkosť produktu 212bp

NDM

KPC

VIM

Skríning karbapenemáza-pozitívnych kmeňov u nosičov
Skríning nosičstva enterobaktérií tvoriacich karbapenemázy sa podľa Odborného usmernenia MZ
SR (19) vykonáva u pacientov pri opakovanom prijímaní do zariadenia, ak bol u nich takýto
mikroorganizmus uţ identifikovaný počas predchádzajúcej hospitalizácie a je u nich podozrenie
na vznik bezpríznakového nosičstva. V epidemiologicky odôvodnených prípadoch sa aktívny skríning
vykonáva aj u ďalších pacientov, alebo aj u zdravých osôb v zariadení, ktoré prišli do priameho
kontaktu s chorým, alebo nosičom karbapenemázo-pozítívnych enterobaktérií. Pri skríningovom
vyšetrení na bezpríznakové nosičstvo sa štandardným spôsobom cielene vyšetruje stolica, resp. výter
z rekta. Nosičstvo v stolici môţe pretrvávať po prepustení z nemocnice a po vysadení antibiotík rôzne
dlhú dobu. Tá závisí od typu karbapenemázy a od bakteriálneho klonu, ktorý enzým produkuje.
Pre kmene Klebsiella pneumoniae ST258 s karbapenemázou KPC-2 sa polčas vylučovania odhaduje
aţ na 6 mesiacov (28). Predpokladá sa, ţe pravdepodobnosť prenosu karbapenemáza-pozitívnych
kmeňov od nosičov na iné osoby v ich domácnosti je minimálna. Platí to však len vtedy, ak tieto osoby
neuţívajú antibiotiká. V domácich podmienkach preto zvyčajne na zabránenia prenosu z nosiča
na iných rodinných príslušníkov postačuje striktné dodrţiavanie osobnej hygieny.
Eradikačná liečba infekcií vyvolaných karbapenemáza-pozitívnymi enterobaktériami
„In vitro― citlivosť enterobaktérií produkujúcich KPC karbapenemázy a metalo-betalaktamázy
pre častú multirezistenciu takýchto klinických izolátov ostáva zvyčajne obmedzená len na kolistín,
tigecyklín a fosfomycín. Z aminoglykozidov môţe u producentov KPC a VIM ostať zachovaná aj
citlivosť na gentamicín, čo však neplatí pre NDM-1 pozitívne enterobaktérie (3).
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Tvorba metalo-betalaktamáz sa spája s „in vitro― citlivosťou na aztreonam len zriedka, a to
pre častú koprodukciu ESBL enzýmov (7).
Tzouvelekis a spolupracovníci (31) pomocou metaanalýzy na súbore 301 pacientov dokumentujú,
ţe terapia infekcií vyvolaných kmeňmi Klebsiella pneumoniae produkujúcimi karbapenemázy by mala
byť vţdy kombinovaná. Účinne moţno vyuţiť aj karbapenémy, avšak len vtedy, ak nie je rezistencia
na ne plne vyvinutá. Monoterapia tigecyklínom, ale aj s kolistínom mala podľa ich metaanalýzy
nedostatočný efekt. Tigecyklín sa v monoterapii spájal s 37% zlyhaní, v prípade kolistínu (47 %
zlyhaní) bol terapeutický efekt dokonca porovnateľný s neúčinnou liečbou (52 % zlyhaní). Podľa
týchto autorov sú terapeuticky najefektívnejšie kombinácie minimálne dvoch antibiotík. Pokiaľ sa
kolistín kombinoval s tigecyklínom, alebo s aminoglykozidom, klesol počet zlyhaní na 32 %. Najniţší
počet zlyhaní liečby (8,3 %) vykazovali kombinácie zahrňujúce karbapeném, pokiaľ tento nebol „in
vitro― plne rezistentný.
Protiepidemické opatrenia
Šírenie enterobaktérií produkujúcich karbapenemázy začína charakteristicky importom kmeňa
z krajín s endemickým výskytom. Pokiaľ sa takýto kmeň v zdravotníckom zariadení neidentifikuje
včas a nezavedú sa prísne protiepidemické opatrenia, môţe sa kmeň rýchlo rozšíriť medzi inými
pacientami a v dôsledku prekladov pacientov preniesť aj do ďalších zdravotníckych zariadení v danej
lokalite (11). Protiepidemické opatrenia typicky zahrnujú zavedenie spoľahlivých mikrobiologických
vyšetrovacích metód na identifikáciu karbapenemáza-pozitívnych enterobaktérií a izoláciu (prípadne
kohortizáciu) pacientov s dokázanou infekciou, alebo potvrdeným nosičstvom takýchto kmeňov.
Ku ďalším opatreniam patria: dodrţiavanie striktného bariérového systému ošetrovania, obmedzenie
prekladov pacientov, sprísnené hygienické opatrenia pri odosielaní pacientov na špecializované
vyšetrenia v rámci nemocnice a dôsledná dekontaminácia všetkých predmetov, s ktorými pacienti
prišli v zariadení do styku (19).
Selektívna dekolonizácia antibiotikami sa u karbapenemáza-pozitívnych enterobaktérií pre malú
účinnosť a pre obavy zo vzniku rezistencie proti zvyčajne len niekoľkým ostávajúcim účinným látkam
všeobecne neodporúča (36).
Záver
Aktuálna hrozba šírenia enterobaktérií produkujúcich karbapenemázy sa dotýka kaţdej krajiny
a kaţdého zdravotníckeho zariadenia. Je dôsledkom začlenenia génov pre karbapenemázy
do mobilných genetických elementov, ktoré sa preniesli na epidemiologicky úspešné klony klebsiel
a ďalších enterobaktérií. Tie sa môţu ľahko integrovať do normálnej flóry čreva. Častá korezistencia
na ďalšie antibiotiká zaraďuje takéto kmene medzi najrezistentnejších pôvodcov infekčných ochorení.
Obmedzené moţnosti terapeutickej intervencie a následná vysoká letalita ochorení vyvolaných
karbapeném-rezistentnými enterobaktériami vyvoláva oprávnené obavy z ich šírenia aj u nás.
Opakovane publikované prípady epidemického výskytu takýchto kmeňov dokumentujú, ţe kľúčovú
úlohu pri zabránení šírenia a účinnej kontrole karbapenemáza-pozitívnych enterobaktérií zohráva
v kaţdom zdravotníckom zariadení predovšetkým včasné zavedenie a dôsledné dodrţiavanie
protiepidemických opatrení. Rýchla a spoľahlivá laboratórna identifikácia enterobaktérií
produkujúcich karbapenemázy spolu s izoláciou chorých, dodrţiavaním bariérového ošetrovacieho
reţimu a účinnou dekontamináciou predmetov, s ktorými prišli pacienti do styku, sú rozhodujúcimi
opatreniami pri kontrole epidemického šírenia týchto nebezpečných kmeňov. Prenos medzi chorými
urýchľuje najmä súčasná antibiotická liečba, pričom kolonizáciu karbapeném-pozitívnymi kmeňmi
podporujú prakticky všetky skupiny antibiotických látok s účinkom na Gram-negatívne baktérie. Preto
druhým nemenej významným faktorom pre kontrolu infekcií vyvolaných karbapenemáza-pozitívnymi
kmeňmi je racionálne pouţívanie antibiotík.
Práca bola podporená grantom APVV 0009-10
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Výskyt koinfekcie vírusmi hepatitídy B, C a HIV vo vzorkách v Národnom referenčnom
centre pre vírusové hepatitídy v rokoch 2005-2013
Gašparovič J., Kazár J., Burcáková J.
Národné referenčné centrum pre vírusové hepatitídy, Bratislava
Úvod:
Infekcie vírusmi hepatitídy B (HBV) a hepatitídy C (HCV) sú najrozšírenejšími príčinami vzniku
chronického ochorenia pečene na svete. Môţu sa vyskytovať aj spoločne a predpokladá sa, ţe
koinfekciou HBV a HCV je postihnutých asi 20 miliónov obyvateľov planéty. Pacienti s touto
koinfekciou majú zvýšené riziko cirhózy a hepatocelulárneho karcinómu (Potthoff a kol. 2010).
Virémia HBV DNA a HCV RNA môţe u pacientov so spomínanou koinfekciou kolísať. HBV
infekcia sa môţe reaktivovať počas niekoľkých rokov u pacientov s HBV/HCV infekciou, u ktorých
sa podarilo eliminovať HCV infekciu antivírusovou terapiou (Potthoff a kol. 2009).
Ďalšou moţnou koinfekciou je súčasná infekcia vírusmi hepatitídy B, C a HIV. HIV-pozitívni
pacienti majú vyššie riziko koinfekcie s HBV alebo s HCV infekciou. Prevalencia koinfekcie HBV
a HCV u HIV pozitívnych pacientov sa mení a závisí od geografického regiónu a typu expozície
(Mohammadi a kol. 2009). Chronická hepatitída je v súčasnosti jednou z najzávaţnejších komorbidít
v populácii HIV- pozitívnych pacientov a postihuje asi 1/3 z nich. Následne sa u týchto pacientov
dokázala vyššia hladina virémie a rýchlejšia progresia ochorenia (Rockstroh 2005).
Počet pacientov s HIV infekciou sa v celosvetovom meradle odhaduje na 33 miliónov.
Pri antiretrovírusovej terapii (ART) vzniká moţnosť vzniku rezistencie vírusu hepatitídy na liečbu,
lebo súčasťou ART je aj lamivudín (Di Bisceglie a kol. 2010).
Cieľom práce bolo v materiáli Národného referenčného centra pre vírusové hepatitídy (NRC VH)
sledovať koinfekciu vírusmi hepatitídy B a hepatitídy C, prípadne trojnásobnú infekciu
HBV/HCV/HIV vo vzorkách pacientov.
Súbor, výsledky a diskusia:
V laboratóriu Národného referenčného centra pre vírusové hepatitídy (NRC VH) sme sledovali
koinfekciu vírusmi hepatitídy B alebo hepatitídy C u HIV pozitívnych pacientov, prípadne trojnásobnú
infekciu HBV/HCV/HIV. Súbor tvorilo 29 600 vzoriek, ktoré boli do nášho laboratória zasielané
z celého územia Slovenskej republiky v období 2005 - 2014. Vzorky sme vyšetrili na prítomnosť
nukleových kyselín vírusov hepatitídy B a C. Tabuľka 1. ukazuje počet pacientov vyšetrených
na prítomnosť vírusov hepatitídy C a hepatitídy B v Národnom referenčnom centre pre vírusové
hepatitídy, u ktorých bol predpoklad dvojitej infekcie.
Tab. č. 1. Počet pacientov s duálnou infekciou HCV/HBV
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

HCV RNA (+) HBV DNA (kópie vírusu)
1
170 mil.
2
6 600 – 11 000
1
5 700
1
4 300
5
2 400-100 mil.
3
10 000-100 mil.
1
5 000

Ako vidieť z tabuľky 1. najvyšší počet pacientov s duálnou infekciou bol diagnostikovaný v roku
2007, keď u piatich HCV RNA pozitívnych pacientov sme zistili aj virémiu HBV. Za sledované
obdobie sme duálnu infekciu HCV/HBV diagnostikovali spolu u 14 pacientov.
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Analyzovali sme vzorky HIV-pozitívnych pacientov zasielané z infekčných oddelení. Za sledované
obdobie sme v našom laboratóriu analyzovali 24 vzoriek sér HIV pozitívnych pacientov na prítomnosť
nukleovej kyseliny vírusu hepatitídy C. U deviatich HIV pozitívnych pacientov sme zistili aj
prítomnosť VHC. Tabuľka 2. ukazuje počty pacientov s duálnou infekciou HIV/HCV v sledovanom
období.
Tab. č.2. Počet pacientov s koinfekciou HIV/HCV

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Σ

HCV RNA(+)
2
0
0
0
2
2
0
2
1
9

HCV RNA (-)
1
1
1
4
1
4
0
3
0
15

Σ
3
1
1
4
3
6
0
5
1
24

Ako vidieť z tabuľky č. 2, počet diagnostikovaných duálnych infekcií (HIV/HCV) bol počas
sledovaného obdobia rovnomerný. Z 24 HIV pozitívnych pacientov odoslaných na diagnostiku
hepatitídy C do nášho centra bola u 9 zistená koinfekcia HIV/HCV.
Koinfekciu HIV/HBV rovnako ako trojnásobnú infekciu HIV/HBV/HCV sme v našom laboratóriu
zatiaľ nediagnostikovali.
Na rozdiel od hepatitídy C sa hepatitída B u HIV pozitívnych pacientov vyskytuje v menšej miere.
Poutali a kol. (2008) analyzovali vzorky 173 HIV pozitívnych väzňov a zistili, ţe viac ako 90%
sledovaných osôb bolo infikovaných vírusom hepatitídy C. Prekonaná hepatitída B bola zistená
u 77,7% a aktívna u 6,7% väzňov a trojitá infekcia bola zistená u 6,7% sledovaných osôb (Poutali
a Ferrari 2008). Niţší výskyt hepatitídy B ako hepatitídy C je pravdepodobne spôsobený vďaka
vakcinácii, čo pri hepatitíde C nie je zatiaľ moţné. Barnawal a kolektív sledovali koinfekciu HCV
a HIV u skupiny dobrovoľníkov v Kathmandu v Nepále, kde zistili ţe 40% pacientov s HIV infekciou
malo HCV koinfekciu. Takáto koinfekcia bola spojená s muţským pohlavím, IVD a nízkou hladinou
CD4 buniek (Barnawal a kol. 2014).
U 12 819 pacientov z 2793 hodpitalizácií bola zistená HIV monoinfekcia u 49,3%, HIV/HBV
konifekcia u 4,1%, HIV/HCV konfekcia u 15,4%, trojnásobná infekcia HBV/HCV/HIV bola zistená
u 2,5% a 28,7% pacientov malo neznámy hepatálny sérostatus. Koinfekcia HIV/HBV bola asociovaná
s hospitalizáciou pre gastrointestinálne alebo hepatálne ochorenie a HIV/HCV koinfekcia bola spojená
s hospitalizáciou pre psychiatrické ochorenie (Coowell a kol. 2014).
Koinfikovaní pacienti majú vyššie riziko zlyhania pečene, dekompenzovanej cirhózy
a hepatocelulárneho karcinómu ako pacienti s monoinfekciou. Sérologické a virologické vyšetrenie je
dynamické a má rozdielnu charakteristiku. Pri koinfekcii reagujú vírusy tak, ţe jeden sa stáva
dominantným a tým sa stáva cieľom liečby.
Celkovo je na svete pribliţne 350 miliónov ľudí infikovaných vírusom hepatitídy B a ďalších 170
miliónov infikovaných vírusom hepatitídy C. Z pohľadu na relatívne vysokú prevalenciu týchto
infekcií a fakt, ţe cesta prenosu medzi ľuďmi zodpovedá spôsobu ţivota jednotlivcov, nie je
prekvapujúce, ţe existuje veľké mnoţstvo ľudí, ktorí sú infikovaní oboma vírusmi (Crocket a Keeffe
2008). Odhadovaná publikovaná prevalencia koinfekcie HBV/HCV varíruje. Jedna európska štúdia
uvádzala úroveň prevalencie HBV/HCV koinfekcie okolo 0,7% vo všeobecnej populácii (Atanasova
a kol. 2004). Najvyššia prevalencia sa očakáva v oblastiach kde je endemický výskyt hepatitídy B ako
je subsaharská Afrika, juhovýchodná a východná Ázia.

36

Pôvodné práce
Úroveň koinfekcie hepatitídy C u pacientov s chronickou hepatitídou B bola v týchto oblastiach
zistená v rozmedzí 7-15% (Liaw 1995, Chakravarti a kol. 2005), čo by mohlo predstavovať
v celosvetovom meradle 25 aţ 50 miliónov koinfikovaných pacientov. Je to podstatne viac, ako je
prevalencia iných príčin chronického ochorenia pečene.
Záver:
Pacienti s dvojitou alebo trojitou koinfekciou HBV, HCV a HIV, tvoria vysoko rizikovú skupinu,
vyţadujúcu si individuálnu starostlivosť a špeciálnu liečbu. Lekári si musia uvedomiť zvýšené riziko
vývoja akútneho zlyhania pečene, cirhózy a dekompenzovaného ochorenia pečene. Preto je dôleţité
uskutočniť štúdie zamerané na moţnosti účinnej liečby a tým zníţenia rizika u týchto pacientov.
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Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre diagnostiku a
protiepidemické opatrenia pri výskyte bakteriálnych pôvodcov infekčných ochorení
s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistencie
Dňa:
Číslo: 03828/2014-SZ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) a c) zákona č.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, sluţbách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto
odborné usmernenie:
Čl. I
Účel odborného usmernenia
Účelom odborného usmernenia je upraviť postupy laboratórnych analýz a následných
protiepidemických opatrení v zdravotníckych zariadeniach pri výskyte bakteriálnych pôvodcov
infekčných chorôb s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistencie voči
antibiotikám s cieľom včas takéto baktérie identifikovať a zabrániť ich ďalšiemu šíreniu.
Čl. II
Klinicky a epidemiologicky významné mechanizmy rezistencie
(1) Rezistencia medicínsky významných baktérií na antibiotiká a šírenie multirezistentných baktérií
(ďalej len „MRO baktérie―) nadobúda pandemický charakter. Extrémne rezistentné enterobaktérie
a stafylokoky na rozdiel od doposiaľ známych multirezistentných príleţitostných patogénov
(Pseudomonas spp., Acinetobacter spp., Stenotrophomonas maltophilia) charakterizuje schopnosť
integrovať sa do normálnej bakteriálnej flóry človeka, pričom potenciálne ostáva zachovaná ich
virulencia. MRO baktérie sú do zdravotníckeho zariadenia prakticky vţdy importované. Pokiaľ
nie sú takéto kmene včas identifikované, môţu v zariadení vyvolávať nozokomiálne infekcie,
nekontrolovane sa šíriť a cirkulovať medzi hospitalizovanými pacientmi a personálom.
Pre problematickú terapeutickú intervenciu predstavujú multirezistentné bakteriálne kmene zo
skupiny enterobaktérií, stafylokokov, enterokokov a Streptococcus pneumoniae významné
nebezpečenstvo v zdravotníckom zariadení a to najmä pre pacientov s oslabeným imunitným
systémom.
(2) Klinický význam mechanizmov antibiotickej rezistencie súvisí so stupňom multirezistencie, ktorý
mechanizmus u bakteriálneho kmeňa vyvolá, s virulenciou tohto kmeňa a najmä s terapeutickými
moţnosťami, ktoré ostávajú dostupné na eradikáciu danej multirezistentnej baktérie. Medzi
kľúčové mechanizmy rezistencie u MRO baktérií patria:
a) karbapenemázy u enterobaktérií - predstavujú osobitné nebezpečenstvo, pretoţe môţu
vyvolávať klinickú rezistenciu na všetky β-laktámové antibiotiká a zvyčajne sa zdruţujú s
ďalšími mechanizmami rezistencie (na fluorochinolóny, aminoglykozidy, ko-trimoxazol);
dôsledkom môţe byť aţ pan-rezistencia, kedy kmeň odoláva prakticky všetkým
dostupným antibiotickým liečivám; najčastejšie ide o baktérie Klebsiella pneumoniae
subsp. pneumoniae a Escherichia coli, karbapenemázy sa však môţu vyskytnúť aj u
iných príslušníkov čeľade Enterobacteriaceae;
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b) β-laktamázy s rozšíreným spektrom účinnosti (ESBL) - hydrolyzujú okrem
karbapenémov a cefamycínov zvyčajne väčšinu β-laktámových antibiotík; tieţ sa často
zdruţujú s inými mechanizmami rezistencie; v Slovenskej republike (ďalej len „SR―) sú
rozšírené u enterobaktérií, najmä u Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae
a Escherichia coli; pre terapiu nimi vyvolaných infekcií ostávajú často účinné len
karbapenémové liečivá;
c) prenosné, pôvodne chromozomálne β-laktámázy - plazmidické β-laktámázy typu
AmpC u enterobaktérií - hydrolyzujú s výnimkou cefalosporínov štvrtej generácie
a karbapenémov zvyčajne všetky β-laktámové antibiotiká, obvykle sa zdruţujú s ďalšími
mechanizmami rezistencie; v SR sú rozšírené u Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae
subsp. pneumoniae, Klebsiella pneumoniae subsp. oxytoca, Salmonella enterica a Proteus
mirabilis; pre terapiu ostávajú účinné cefalosporíny štvrtej generácie a karbapenémy;
d) Staphylococcus aureus rezistentný na β-laktámové liečivá (MRSA) - mechanizmus
rezistencie podmieňuje odolnosť voči všetkým β-laktámom s výnimkou cefalosporínov
novej generácie, účinných na MRSA (ceftarolín); kmene izolované v SR sú menej často
multirezistentné a pre ich terapiu zvyčajne ostávajú dostupné viaceré iné, ako βlaktámové antibiotické liečivá;
e) Vankomycín-rezistentné enterokoky, stafylokoky rezistentné na glykopeptidy a
kmene Streptococcus pneumoniae rezistentné na penicilín v súčasnosti vzhľadom na
frekvenciu ich výskytu a moţnosti inej účinnej antibiotickej terapie predstavujú v SR
menej závaţný klinický problém.
(3)

Pre kontrolu baktérií s významnými mechanizmami rezistencie voči antibiotikám zohráva
rozhodujúcu úlohu ich včasná laboratórna identifikácia a následné prijatie efektívnych
protiepidemických opatrení v zdravotníckom zariadení.
Čl. III
Laboratórna diagnostika mechanizmov rezistencie

(1)

(2)

(3)

Laboratórna diagnostika mechanizmov rezistencie u MRO baktérií uvedených v článku II ods. 2
sa vykonáva v rámci rutinných bakteriologických analýz v laboratóriách klinickej
mikrobiológie. Analyzujú sa biologické vzorky od hospitalizovaných pacientov a cielene sa
vykonáva skríning na prítomnosť MRO baktérií pri prijímaní alebo prekladoch pacientov medzi
zdravotníckymi zariadeniami.
Na laboratórnu identifikáciu mechanizmov rezistencie s výnimkou produkcie karbapenemáz
u enterobaktérií podľa článku II ods. 2 písm. a) sa pouţíva určenie charakteristického profilu
antibiotickej citlivosti baktérie, ktoré sa v laboratóriách klinickej mikrobiológie vykonáva
v rámci základného a nadstavbového vyšetrenia antibiotickej citlivosti. Môţe pozostávať
z vyhľadávacích a z následných konfirmačných testov, alebo sa analýza vykoná v jednom
stupni ako stanovenie a posúdenie úplného antibiotikogramu. V sporných prípadoch
konfirmáciu mechanizmu rezistencie vykonáva Národné referenčné centrum pre sledovanie
rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká pri Úrade verejného zdravotníctva SR (ďalej len
„NRC pre ATB―).
Pri laboratórnom stanovení produkcie karbapenemáz u enterobaktérií sa v laboratóriu klinickej
mikrobiológie ako skríningové vyšetrenie vykoná štandardná metóda stanovenia citlivosti
bakteriálneho kmeňa na karbapenémové antibiotikum meropeném:
TEST
Diskový difúzny test
Minimálna inhibičná koncentrácia

Meropeném
disk 10 μg
MIC

Pozitívna hodnota
inhibičná zóna < 25 mm
MIC > 0,25 mg/L
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Na konfirmáciu produkcie karabapenemáz moţno pri ďalšom postupe pouţiť:
a) dôkaz karbapenemázovej aktivity UV spektrofotometricky;
b) dôkaz karbapenemázovej aktivity hmotnostnou spektrometriou;
c) dôkaz karbapenemázovej aktivity pH-metrickým testom;

(4)

(5)

Konfirmačnú analýzu môţe vykonať laboratórium klinickej mikrobiológie, ktoré disponuje
uvedenými laboratórnymi technológiami, alebo sa bakteriálny kmeň neodkladne zašle na
konfirmáciu do NRC pre ATB pri Úrade verejného zdravotníctva SR na adresu: Trnavská 52 –
P.O. BOX 45, 826 45 Bratislava.

(6)

Skríning nosičstva baktérií s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami
rezistencie sa vykoná u osoby, u ktorej bol mikroorganizmus s príslušným mechanizmom
rezistencie počas predchádzajúcej hospitalizácie uţ identifikovaný a je u nej podozrenie na
vznik bezpríznakového nosičstva. V epidemiologicky odôvodnených prípadoch sa skríning
vykoná aj u zdravej osoby, ktorá prišla do priameho kontaktu s chorým alebo nosičom MRO
baktérie.
Pri skríningovom vyšetrení na bezpríznakové nosičstvo MRO baktérie sa štandardným
spôsobom cielene vyšetrujú minimálne nasledovné biologické materiály:
Mechanizmus rezistencie
Karbapenemázy u enterobaktérií
β-laktamázy s rozšíreným spektrom účinnosti
(ESBL)
Prenosné, pôvodne chromozomálne βlaktámázy (plazmidické β-laktámázy typu
AmpC)
Staphylococcus aureus rezistentný na βlaktámové liečivá (MRSA)

Biologický materiál
stolica
stolica
stolica
výter z nosa a ster z koţe (axily, perineum)

(7) Genotypizácia mechanizmov rezistencie MRO baktérií pre účely epidemiologických štúdií
sa vykonáva v rámci činnosti referenčných centier Úradu verejného zdravotníctva SR.
Čl. IV
Protiepidemické opatrenia v zdravotníckom zariadení
(1) Protiepidemické opatrenia v zdravotníckom zariadení tvorí systém organizačných, a materiálnotechnických zabezpečení, ktoré je potrebné pripraviť ešte pred prvým výskytom MRO baktérií
v zdravotníckom zariadení a následne ich dodrţiavať.
(2) Organizačné opatrenia sú zamerané na:

a)
b)
c)

preškolenie zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú prichádzať do kontaktu s pacientmi
infikovanými MRO baktériami s cieľom získať ich pre aktívnu spoluprácu s uvedomením si
závaţnosti dôsledkov zlyhania protiepidemických opatrení;
zabezpečenie podmienok pre laboratórne analýzy, konfirmácie a včasné hlásenie výskytu
MRO baktérií laboratóriom klinickej mikrobiológie, ktoré pre zdravotnícke zariadenie
mikrobiologické analýzy vykonáva;
vytvorenie priestorovo-dispozičných a materiálno-technických podmienok pre osobitný
ošetrovací reţim pacientov s MRO baktériami a to hlavne podmienky pre izoláciu vrátane
tých pacientov, ktorí vyţadujú intenzívnu starostlivosť.
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(3) Protiepidemické opatrenia zahŕňajú:
a) vstupný laboratórny skríning pacientov prijatých z rizikových oddelení napr. oddelenie
anesteziológie a intenzívnej medicíny, JIS, oddelenia, popálenín, alebo onkologické,
transplantačné, neonatologické, chirurgické a urologické oddelenia nemocníc, alebo
pacientov prichádzajúcich z krajín, kde je výskyt MRO baktérií endemický napr. Grécko,
Taliansko; ak ide o skríning enterobaktérií produkujúcich karbapenemázy, pobyt pacienta
v izolácii na expektačnej izbe má trvať aţ do doby ukončenia laboratórnych analýz;

b)

včasnú izoláciu pacienta alebo kohortizáciu viacerých pacientov kolonizovaných rovnakými
MRO baktériami; pri výskyte enterobaktérií produkujúcich karbapenemázy sa izolácia
dodrţiava počas celého pobytu pacienta v zdravotníckom zariadení a bez ohľadu na to, či
bakteriálny kmeň je moţné ešte od pacienta laboratórne izolovať;

c)

nutnosť obmedzenia pohybu pacienta s kolonizáciou alebo infekciou MRO baktériami na iné
oddelenia na čo najniţšiu moţnú mieru; ak je vyšetrenie na inom oddelení nevyhnutné, je
potrebné vopred informovať zdravotníckych pracovníkov, ţe ide o pacienta podliehajúceho
izolácii; pred prepustením alebo prekladom pacienta do iného zdravotníckeho zariadenia
alebo na iné oddelenie, ošetrujúci lekár vopred oznamuje prijímajúcemu oddeleniu potrebu
prijať opatrenia na zabránenie prenosu MRO baktérií na ďalších hospitalizovaných
pacientov a zdravotníckych pracovníkov;

d)

zaznamenanie údajov o kolonizácii spôsobenej MRO baktériami do zdravotnej
dokumentácie a do prepúšťacej správy pacienta a odporúča sa, aby sa v prípade
rehospitalizácie u pacienta vykonal vstupný skríning a pacient bol umiestnený do izolácie;

zabezpečiť a dodrţiavať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientovi s kolonizáciou
alebo infekciou MRO baktériami:
1. bariérovú ošetrovateľskú techniku,
2. hygienu rúk, ktorá je kľúčovým protiepidemickým nástrojom u zdravotníckych
pracovníkov a u pacientov izolovaných spoločne, dezinfekciu rúk alkoholovým
dezinfekčným prípravkom s preukázanou účinnosťou na daný bakteriálny multirezistentný
kmeň pred a po kaţdom kontakte s pacientom a s prostredím v okolí pacienta, po kontakte
s biologickým materiálom pacienta, pred aseptickým zákrokom a pod.;
3. pouţívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, uprednostňovať jednorazové
rukavice, masky, zástery, plášte a pod.,
4. individualizáciu zdravotníckych pomôcok: podloţná misa, teplomer, tlakomer,
fonendoskop a pod., uprednostňovať jednorazové zdravotnícke pomôcky,
5. vyradenie ostatných pomôcok z pouţívania, ak sú veľmi znečistené a nie je moţná ich
účinná dekontaminácia; dôsledne dodrţiavať postupy pre dezinfekciu a sterilizáciu
v súlade s platnými štandardami pre dezinfekciu a sterilizáciu v zdravotníctve;
f) dôslednú dekontamináciu malých a veľkých plôch oddelenia zameraných na redukciu
nečistôt a zníţenie mikrobiálnej záťaţe prostredia MRO baktérií; dbať na kompatibilitu
čistiaceho prostriedku a dezinfekčnej látky, ako aj na účinnosť dezinfekčnej látky na zistený
druh MRO baktérie; dekontamináciu podloţných mís pri výskyte enterobaktérií
produkujúcich karbapenemázy sa odporúča vykonávať v strojových dezinfektoroch a
močové zberné vaky vyprázdňovať výpustným ventilom; pri manipulácii s nimi dodrţiavať
bariérovú ošetrovateľskú techniku, pouţívať jednorazové rukavice a po ukončení vykonať
dôkladnú dezinfekciu rúk alkoholovým dezinfekčným prípravkom; pri zbere moču sa
pouţíva pre kaţdého pacienta na vyprázdnenie zberného vaku osobitný dţbán, ktorý sa
dekontaminuje rovnakým spôsobom ako podloţné misy;

e)
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g)

priebeţné vykonávanie aktívneho skríningu MRO baktérií u osôb, ktoré boli v kontakte
s pacientom: pacienti na izbe, zdravotnícki pracovníci, a pod.;

h)

dekolonizácia pacienta sa vykonáva iba v indikovaných prípadoch pri kolonizácii podľa
článku II ods. 2 písm. d), pri kolonizácii ostatnými MRO baktériami podľa článku II ods. 2
písm. a) aţ c) a e) je dekolonizácia neefektívna a neodporúča sa.
Čl. V
Hlásenie výskytu mechanizmov antibiotickej rezistencie

Výskyt MRO baktérií podľa článku II ods. 2 neodkladne hlási laboratórium klinickej mikrobiológie,
ktoré mechanizmus rezistencie zistilo:
a) ošetrujúcemu lekárovi, ktorý biologickú vzorku pacienta na analýzu odoslal, ktorý zapíše
informáciu o výskyte MRO baktérií do zdravotnej dokumentácie pacienta a informuje
nadriadených,
b) ústavnému epidemiológovi alebo poverenému lekárovi zdravotníckeho zariadenia,
c) regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
Čl. VI
Účinnosť
Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky.
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V roku 2014 oslavujú svoje ţivotné jubileum viacerí členovia našej spoločnosti. Výbor
Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS praje všetkým jubilantom najmä dobré
zdravie, radosť spokojnosť a pohodu v práci i v súkromnom ţivote.
V tomto roku sa významného jubilea doţívajú:
85 rokov
MUDr. Adela Palanová, CSc.
MUDr. Ján Calpaš
80 rokov
MUDr. Rudolf Janičina
RNDr. Ing. Josef Janošek
75 rokov
MUDr. Ján Kazár, DrSc.
Prof. MUDr. Daniela Kotulová, PhD.
70 rokov
Doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mim.
profesor
MUDr. Jana Matheiselová
MUDr. Magdaléna Sláčiková
65 rokov
MUDr. Anna Mikovičová
60 rokov
MUDr. Mária Adámková
MUDr. Rudolf Baláţ
MUDr. Eva Csolleyová
RNDr. Mária Fedorková
RNDr. Jozef Firment
MUDr. Mária Jareková, CSc.

60 rokov
MUDr. Viera Kantorová
Mgr. Anna Mináriková
MUDr. Darina Moravčíková
RNDr. Iva Nagyová
Mgr. Mária Osvaldová
PharmDr. Jozef Pečeňanský
RNDr. Ľubica Perďochová
MUDr. Irena Petríková
MUDr. Zuzana Szovenyiová
MUDr.Vladimír Zajac
55 rokov
RNDr. Mária Bagová
MUDr. Adriana Cziganyiová
MUDr. Mária Hajduková
MUDr. Alena Kunová
MVDR. Ľubica Mrázová
MUDr. Beata Nadzonová
MUDr. Eva Sinajová
Doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.
MUDr. Milada Ťavodová
PharmDr. Gabriela Temerová
Doc. RNDr. Jaroslav Timko, PhD.
RNDr. Magdaléna Záborská
50 rokov
Doc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.
RNDr. Jana Hybenová
MUDr. Jana Teslíková
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Významné životné jubileum RNDr. Ing. Josefa Janoška

Významný slovenský i československý mikrobiológ RNDr. Ing. Josef Janošek oslávil dňa 2. 1.
2014 svoje ţivotné jubileum. Narodil sa pred 80 rokmi v malebnej vinohradníckej obci na juţnej
Morave vo Vrbici. Po ukončení gymnázia v Hustopečích u Brna nastúpil na štúdium
na Prírodovedeckej fakulte MU v Brne odbor mikrobiológia, ktoré úspešne ukončil v roku 1958.
Profesijnú činnosť lekárskeho mikrobiológa začal na východnom Slovensku, v Humennom, kde ako
vedúci oddelenia lekárskej mikrobiológie pôsobil do roku 1963. V tomto roku prechádza na opačný
koniec Slovenska na Myjavu, na uvoľnené miesto vedúceho mikrobiologického oddelenia, neskôr
odboru, patriaceho vtedy pod Okresnú hygienickú stanicu v Senici. Po delimitácii mikrobiologických
pracovísk zo zariadení hygienickej sluţby pod nemocničné zloţky pôsobil v NsP Myjava ako vedúci
odboru klinickej mikrobiológie do roku 2002. Avšak ani po odchode do dôchodku neprestáva záujem
o jeho odborné kvality a v marci 2003 nastupuje do laboratória mikrobiologickej kontroly
do Chirany-Injecty, a.s. v Starej Turej. Na tomto pracovisku pôsobil do roku 2007. Aktívne pracoval
48 rokov a boli to roky plného pracovného nasadenia, mikrobiologického entuziazmu a neustáleho
vzdelávania sa.
Odborná i vedecká činnosť RNDr. Ing. J. Janoška je veľmi bohatá. Jeho meno je spojené s riešením
mnoţstva mikrobiologických problémov, diagnostických postupov i pozoruhodných diagnostických
priorít. Uţ v Humennom začal pracovať na problematike bakteriofágov, vypracoval vlastnú metódu
diagnostiky Shigella flexneri s vyuţitím špecifického fága. Dyzentérie vyvolané Shigella flexneri
zo zdrojov pitnej vody neboli v 60. a 70. rokoch minulého storočia výnimočné a práve jeho metóda sa
ukázala vhodná nielen pre skríningové vyhľadávanie pozitívnych osôb, ale aj pre epidemiologické
účely. Jeho mikrobiologické skúsenosti a kvality sa uplatnili aj na likvidácii epidémide cholery
na východnom Slovensku, ktorej sa zúčastnil v roku 1970. Ďalšou významnou etapou odbornej
činnosti Dr. Janoška je jeho dlhodobá výskumná práca na problematike prenosnej plazmidicky
kódovanej rezistencie na antibiotiká u vysoko polyrezistentných kmeňov Staphylococcus aureus, ktoré
sa zaznamenali začiatkom 70. rokov, najmä v nemocničných zariadeniach vtedajšieho okresu Senica.
Pomocou zostavených dvoch vlastných recipientných kmeňov S. aureus, ktoré experimentálne vybavil
markermi rezistencie, sa mu podaril potvrdiť prenos aj plazmidický charakter sledovaných typov
rezistencií s najčastejšou frekvenciou prenosu markeru rezistencie na tetracyklín. Za tieto jedinečné
výsledky, ktoré publikoval v záverečných správach výskumných úloh Ministerstva zdravotníctva SR,
sa mu po úspešných obhajobách dostalo najvyššieho ohodnotenia. RNDr. Ing. J. Janošek je nositeľom
viacerých pozoruhodných diagnostických záchytov. V roku 1973 diagnostikoval prvý prípad sepsy
v Československu vyvolanej Yersinia enterocolitica, čo bol v tých časoch zaznamenaný 19. prípad
na svete a v roku 1974 izoloval u pacienta s poškodenou srdcovou chlopňou po úraze prvýkrát na
svete z hemokultúry Aerococcus viridans ako pôvodcu infekčnej endokarditídy. Bol to prvý
publikovaný prípad na svete. Pre dr. Janoška bola mikrobiológia koníčkom a inšpiráciou zároveň
a aby hlbšie vnikol do problémov sveta mikróbov pustil sa ešte do štúdia kvasných biotechnológií
na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave, ktorú v roku 1968 úspešne ukončil.
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O odbornej aktivite dr. Janoška svedčí 34 vedeckých i odborných publikácií v domácich
i zahraničných časopisoch, s početnými citačnými odozvami, dve úspešne vyriešené výskumné úlohy.
Predniesol 113 prednášok na domácich i zahraničných odborných konferenciách. Dr. Janošek prešiel
a pôsobil v mnohých funkciách vo vedecko-odbornej i a spoločenskej oblasti. Bol členom rôznych
vedeckých spoločností, vrátane výboru Mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti SLS. Pre svoje
vysoké odborné i charakterové kvality ako nelekár bol dlhé roky predsedom Spolku lekárov Záhoria
SLS a taktieţ dlhodobým predsedom Červeného kríţa v okrese Senica. Za dlhoročnú odbornú činnosť
bol odmenený mnohými vyznamenaniami. Aktívne sa zapájal aj do verejno-prospešnej činnosti
v meste Myjava, kde bol dve volebné obdobia poslancom mestského zastupiteľstva. Zaloţil a viedol
kresťanskú akadémiu na Myjave.
Pri svojom permanentne vysokom pracovnom nasadení sa venoval a stále venuje vinohradníctvu a
záhradkárstvu. Bol pionierom pestovania vínnej révy na Myjave a tajomstvá pestovania tejto
ušľachtilej rastliny a jej produktov odovzdáva svojim pozorným poslucháčom z radov záhradkárov
na Myjave v prednáškovej i publikačnej forme.
RNDr. Ing. Josef Janošek bol predstaviteľom celej generácie mikrobiológov, osobností odboru, a to
napriek tomu ţe pracoval v terénnych podmienkach. Som vďačný za to, ţe som 23 rokov mohol
pracovať a odborne vyrastať pod jeho vedením na pracovisku s vysokým odborným kreditom, pritom
v atmosfére pokoja, dobrých medziľudských vzťahov, bez deprimujúcich konfliktných situácii, kde
vedúci pracoviska dobre vedel, ţe iba takéto podmienky dokáţu zabezpečiť kvalitné pracovné
výsledky.
Váţený pán doktor, ďakujeme Vám za Vašu zásluţnú prácu v oblasti lekárskej mikrobiológie.
Do ďalších rokov Vám prajeme pevné zdravie, optimizmus, elán, spokojnosť, pokoj a radosť v kruhu
svojich najbliţších.
AD MULTOS ANNOS
František Ondriska
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Rozlúčili sme sa s docentkou MUDr. Helenou Hupkovou, PhD.
Dňa 7.marca 2014 sa v Bratislavskom krematóriu konala posledná rozlúčka s pani docentkou
MUDr. Helenou Hupkovou, PhD., prednostkou Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave
Pani docentka sa narodila 31.10.1955 v Bratislave. Po absolvovaní Lekárskej fakulty hygienickej
na Karlovej univerzite v Prahe v roku 1979 začala pracovať na Mikrobiologickom oddelení
Ţelezničnej hygienickej stanice v Bratislave. V roku 1984 získala špecializáciu I. stupňa v odbore
Lekárska mikrobiológia. K rozšíreniu a prehĺbeniu vedomostí z klinickej mikrobiológie prispela jej
stáţ v Nemecku v rokoch 1987-1990 na mikrobiologickom oddelení Inštitútu hygieny v Berlíne
a Detskej infekčnej klinike Berlín Buch. V rámci tejto stáţe pracovala súčasne aj v referenčnom
laboratóriu pre Escherichia coli pod vedením Dr. Hartmuta Steinrücka. Po návrate na Slovensko
vykonala špecializačnú skúšku II. stupňa v odbore Lekárska mikrobiológia a vyuţila svoje vedomosti
a skúsenosti získané počas pobytu v Nemecku pri zakladaní Oddelenia klinickej mikrobiológie
Ţelezničnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Od roku 1994 sa začala intenzívnejšie venovať
problematike pneumokokových infekcií. Vo svojej dizertačnej práci, ktorú obhájila v roku 1997, sa
venovala výskytu kmeňov Streptococcus pneumoniae, ich antibiotickej rezistencii a zastúpeniu
sérotypov, predovšetkým v detskej populácii na Slovensku.
V roku 1997 po úspešnom konkurze zaloţila Oddelenie klinickej mikrobiológie NsP sv. Cyrila
a Metoda v Bratislave, kde aţ do roku 2005 pôsobila ako jeho primárka. Zároveň sa stala
predsedkyňou Komisie pre antiinfekčnú liečbu a antibiotickú politiku v tejto nemocnici. Od roku 1997
organizovala pravidelné Konzultačné dni klinickej mikrobiológie pre nemocničných a ambulantných
lekárov. V roku 2000 bola menovaná predsedkyňou Krajskej komisie pre antiinfekčnú liečbu
a antibiotickú politiku a v roku 2004 zaloţila Konzultačné antibiotické stredisko pri NsP sv. Cyrila
a Metoda v Bratislave.
Od roku 2006 viedla Laboratórium pre sledovanie rezistencie a imunotypológiu baktérií
na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského, kde vykonávala aj pedagogickú činnosť. Zároveň
na základe odbornej kvalifikácie pracovala ako revízna lekárka laboratórnych vyšetrovacích metód
pre generálne riaditeľstvo Všeobecnej zdravotnej poisťovne a od roku 1999 pôsobila aj ako súdna
znalkyňa v odbore Lekárska mikrobiológia a imunológia.
Na Mikrobiologickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice
v Bratislave začala pani docentka Hupková pracovať od roku 2008, najskôr ako odborná asistentka.
Po úspešnom habilitačnom konaní na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci bola
menovaná docentkou pre odbor Lekárska mikrobiológia a po výberovom konaní pôsobila od 1. júla
2010 vo funkcii prednostky ústavu. Vo svojej pedagogickej práci sa snaţila študentom priblíţiť
mikrobiológiu z praktického klinického pohľadu, pričom veľký dôraz kládla práve na úlohu
mikrobiológie pri rýchlej diagnostike a racionálnej antimikrobiálnej terapii infekčných chorôb.
Výsledkom tohto prístupu bol záujem študentov o povinne voliteľný predmet Klinická mikrobiológia,
diplomové práce riešiace mikrobiologické problémy, ale aj ich účasť vo viacerých mikrobiologických
výskumných projektoch.
Pani docentka sa však nevenovala iba študentom medicíny. Bola národnou koordinátorkou
medzinárodného projektu e-Bug (The Development and Dissemination of a School Antibiotic and
Hygiene Education Pack and Website across Europe), ktorý sa venuje osvete medzi ţiakmi základných
škôl. Spolu so skupinou medikov hravou formou „viedli praktické cvičenia― z mikrobiológie
vo viacerých bratislavských školách. Záujem pani docentky o osvetovú činnosť dokumentuje aj jej
práca v Občianskom zdruţení Zdravé mesto, ktoré sa venuje vzdelávaniu lekárov prvého kontaktu,
laickej verejnosti a podporuje projekty sledovania rezistencie na antibiotiká vo vybraných regiónoch
Slovenska.
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Pani docentka bola členkou viacerých slovenských aj zahraničných odborných spoločností
(Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská chemoterapeutická spoločnosť, Slovenská spoločnosť
infekčného lekárstva, Sekcia klinickej mikrobiológie SLK, Slovenská spoločnosť revízneho lekárstva,
Česká lékařská společnost J.E.Purkyňe, European Society of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases), a bola šéfredaktorkou interdisciplinárneho časopisu Antibiotiká a rezistencia.
Výsledky svojej vedeckej práce stihla publikovať ako autorka alebo spoluautorka vyše stovky
vedeckých a odborných publikácií s vyše 200 citačnými ohlasmi a prezentovať ich na početných
domácich a zahraničných vedeckých fórach. Je aj autorkou a spoluautorkou viacerých učebných
textov.
Pani docentka bola zástupkyňou Slovenska pre sledovanie preskripcie antibiotík v rámci ECDC,
od roku 2008 bola zástupkyňou v Antimicrobial Resistance National Focal Pionts organizovanom
ECDC a členkou skupiny ECDC pre surveillance pneumokokových infekcií. Pôsobila ako odborná
spolupracovníčka Alexander projektu (medzinárodný projekt pre surveillance rezistencie vybraných
respiračných patogénov) a ako odborná expertka v EU projektu Surveillance of Invasive
Pneumococcal Disease in Europe.
Koordinovala mnohé národné projekty a štúdie, z ktorým moţno spomenúť napríklad Slovenský
medicínsky dialóg, Klinicko mikrobiologickú porovnávaciu štúdiu rezistentných pneumokokov v SR
(Grant KLV-497), projekt PHARE - Health Care Management a preskripčný audit v ambulantnej
praxi, MIFI (Monitoring invazívnych mykotických infekcií), SKANT (Škola antibiotickej terapie).
Pôsobila aj ako národná koordinátorka viacerých medzinárodných projektov, akými boli projekt
ESAR (European Surveillance of Antibiotic Resistance), GRACE (Genomics to Combat Resistance
Against Antibiotics in Community-acquired Lower Respiratpry Tract Infections in Europe);
TheraEDGE (An Integrated Platform Enabling Theranostics Applications at the Point of Primary
Care), SPICE (Susceptibility Patterrn of Isolates in Central- Eastern Europe), ARTEMIS Disk Global
Antifungal Surveillance Study.
Pani docentka nás opustila náhle a neočakávane. Mnoho jej projektov tak ostalo nedokončených
a mnoho ďalších ţiaľ iba v rovine zaujímavých plánov do budúcnosti. V pani docentke Hupkovej sme
nestratili len skúsenú odborníčku, zanietenú pedagogičku, ktorá dokázala pritiahnuť pozornosť
študentov k mikrobiológii a zapojiť ich do rôznych výskumných, odborných a osvetových programov
a štúdií, ale aj prednostku, ktorá bola vţdy ochotná poskytnúť radu, podať pomocnú ruku a ktorá sa
úprimne tešila z našich úspechov.
Česť jej pamiatke!
Lívia Slobodníková a Mária Blaţeková
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Zápisnica
zo zasadnutia Výboru SSKM SLS zo 14. marca 2014 v Bratislave
Prítomní: doc. MUDr. S. Bazovská, CSc., MUDr. R. Botek, Mgr. Juraj Gašparovič, PhD., doc. MUDr.
A. Liptáková, PhD., doc. MUDr. M. Nikš, CSc., doc. RNDr. František Ondriska, PhD.,
RNDr. Ľ. Perďochová, MUDr. A. Purgelová, doc. RNDr. D. Staneková, CSc.
Ospravedlnení: MUDr. J. Hanzen, prof. MUDr. A: Líšková, PhD., doc. RNDr. V. Majtán, CSc.,
mim.prof., MUDr. A. Petrovičová, CSc.
Prizvaná: RNDr. D. Lacková, PhD., Mgr. A. Ofúkaná
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola zápisnice z predchádzajúceho zasadania
Korešpondenčné stanoviská výboru (Purgelová)
Postgraduálne vzdelávanie v odbore ( Majtán, Nikš, Staneková, Ofúkaná)
Publikačná činnosť v odbore; Cena spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 2013
(Purgelová, Lacková)
Uznávanie výkonov VšZP (Hanzen)
Voľby členov výboru a členov dozornej rady SSKM SLS v roku 2014 (Purgelová, Nikš)
Príprava VII. Kongresu SSKM SLS v októbri 2014 (Nikš, Hanzen, Purgelová)
Rôzne

1. Kontrola zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia:
Uznesenie 05-06-13 nesplnené
Uznesenie 01-12-13 splnené
Uznesenie 02-12-13 splnené
Uznesenie 04-12-13 plní sa
Uznesenie 04-12-13 plní sa
2. Korešpondenčné stanoviská Výboru SSKM SLS :
Výbor vzal na vedomie informácie o súčasnom stave prideľovania kreditov v rámci
sústavného medicínskeho vzdelávania a stanoviská MZ SR, prezidenta SLS a prezidenta
SLK.
3. Postgraduálne vzdelávanie v odbore:
Mgr. Ofúkaná informovala prítomných o Nariadení vlády SR č. 111 z 30. apríla 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na
výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov, sústave špecializovaných odborov a sústave certifikovaných pracovných
činností v znení nariadenia vlády SR č- 320/2012 Z.z. Uvedené nariadenie vlády neprešlo
riadnym medzirezortným konaním a nevyjadrovali sa k nemu hlavní odborníci MZ SR
a nebolo postúpené na pripomienkovanie ani stavovským a odborným organizáciám ( SLK,
SLS).
V dôsledku straty akreditácie je momentálne pozastavená moţnosť postgraduálneho
vzdelávania SZP na SZU.
Uznesenie 01-03-14: Problematika postgraduálneho vzdelávania bola pre ospravedlnenú
neúčasť doc. Majtána a nutnosť získať ďalšie informácie presunutá na najbliţšie zasadanie
výboru.

48

Zo zasadaní výboru
4. Publikačná činnosť v odbore, Cena spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 2013:
RNDr. Lacková predloţila členom výboru bibliografiu členov SSKM SLS za rok 2013 –
publikované články, abstrakty z vedeckých konferencií a kniţné publikácie.
Uznesenie 02-03-14: Vedecká tajomníčka rozpošle členom výboru bibliografiu
v elektronickej forme spolu s kritériami pre hodnotenie najlepšej publikácie a tabuľky pre
vyhodnotenie. Členovia výboru zašlú svoje hodnotenie vedeckej tajomníčke pre
zosumarizovanie výsledkov k najbliţšiemu zasadaniu výboru.
Termín: 31. 5. 2014
5. Uznávanie výkonov VšZP:
Doc. Nikš informoval, ţe VšZP doposiaľ neaktualizovala pravidlá na uznávanie výkonov a
na jej www stránke sú stále zverejnené materiály z 1.1.2013. V súvislosti s novelizáciou
vyhlášky č. 337/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre
klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín, majú do 30.04.2014 odborné
pracovné skupiny/subkomisie odovzdať vypracovaný a príslušnou
subkomisiou/odbornosťou schválený aktualizovaný zoznam zdravotných výkonov svojej
špecializácie na MZ SR. MUDr. Hanzen bol informovaný a uvedený materiál zašle na MZ
SR.
6. Voľby členov výboru a členov dozornej rady SSKM SLS v roku 2014:
MUDr. Purgelová predloţila členom výboru zoznam kandidátov pre voľby Výboru
a Dozornej rady SSKM SLS pre funkčné obdobie 2014-2018, ktorí písomne súhlasili so
svojou kandidatúrou. Krátky ţivotopis kandidátov bude uverejnený na www stránke
spoločnosti.
Uznesenie 03-03-14: Vedecká tajomníčka pripraví kandidátnu listinu, ktorá bude spolu
s písomnou informáciou o spôsobe volieb preukázateľne odoslaná všetkým členom SSKM
SLS. Súčasťou zaslaných informácií bude ofrankovaná obálka pre zaslanie hlasovacieho
lístka.
Odoslanie kandidačnej listiny členom odbornej spoločnosti do 5. mája 2014. Termín
zaslania návratky do 20. mája 2014 vrátane (rozhoduje dátum pečiatky na obálke).
Členovia výboru jednohlasne navrhli nasledovných členov volebnej komisie: predseda
MUDr. Gavačová, členovia: MUDr. A.Vaculíková, MUDr. V. Hábeková, MUDr.
Výrosteková, Mgr. A. Ofúkaná.
Uznesenie 04-03-14: Vedecká tajomníčka osloví jednotlivé výborom odporučené členky
volebnej komisie so ţiadosťou o vyjadrenie svojho súhlasu s prácou vo volebnej komisii.
Termín: 31. 3. 2014
7. Príprava VII. Kongresu SSKM SLS v októbri 2014:
Výbor schválil pre rokovanie VII. Kongresu SSKM SLS hotel Atrium v Novom Smokovci
a vzal na vedomie zmenu termínu konania konferencie, ktorá sa bude konať v dňoch 24. –
26. októbra 2014.
Uznesenie 05-03-14: Garanti jednotlivých odborných sekcií predloţia na nasledujúcom
zasadaní výboru mená hlavných prednášateľov a názvy kľúčových prednášok.
Vedecká tajomníčka rozošle prvú informáciu o kongrese členom odbornej spoločnosti spolu
s termínmi na prihlásenie sa na pasívnu ( do 30. 6.) a aktívnu ( do 15. 9.) účasť
Termín: 7.4.2014
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8. Rôzne:
- Doc Nikš informoval členov výboru, ţe hlavný odborník pre klinickú mikrobiológiu
poţiadaný MZ SR o stanovisko ku zriadeniu nového samostatného NRC pre Risketsie. Po
konzultácii s krajskými odborníkmi vypracoval pre MZ SR stanovisko, podľa ktorého
predmetná diagnostika nie je v súčasnosti aţ taká závaţná, aby bolo nutné vytvorenie
ďalšieho samostatného NRC. Navrhol priradiť problematiku diagnostiky ricketsióz do
náplne niektorého z uţ existujúcich NRC s príbuzným zameraním.
- Predseda spoločnosti informoval o aktivitách ECDC v súvislosti s novým nebezpečným
fenoménom antibiotickej rezistencie - výskytom karbapenemáz u kmeňov z čeľade
Enterobacteriaceae. V spolupráci s hlavným odborníkom pre infektológiu, epidemiológmi
ÚVZ SR a Ústrednou komisiou pre antibiotickú terapiu MZ SR sa pripravuje odborné
usmernenie MZ SR venované mikrobiologickej laboratórnej diagnostike
a protiepidemickým opatreniam v zdravotníckych zariadeniach pri výskyte takýchto
kmeňov.
- Vedúci redaktor časopisu Správy klinickej mikrobiológie konštatoval nízku odbornú a
formálnu úroveň príspevkov zasielaných na publikovanie. Tlmočil pripomienky
recenzentov ku kvalite príspevkov a upozornil, ţe za odbornú úroveň príspevkov
zodpovedajú aj vedúci pracovísk a školitelia pracovníkov zaradených do postgraduálneho
vzdelávania.
- V diskusii členovia výboru dohodli, ţe predseda odbornej spoločnosti poţiada RNDr.
Slobodníkovú o článok pre časopis spoločnosti venovaný vedúcej Ústavu mikrobiológie
LFUK doc. MUDr. H. Hupkovej, PhD. v súvislosti s jej náhlym úmrtím.
- Uznesenie 06-03-14: Výbor vyslovil jednohlasný súhlas s návrhom za SSKM SLS
na uvedenie prof. MUDr. Emila Kmetyho do novovytvorenej Dvorany slávy popredných
osobností slovenskej medicíny v priestoroch SLS. Predseda spoločnosti návrh postúpi
Sekretariátu SLS.
Termín: bezodkladne

V Bratislave, 14. marca 2014
Zapísala:

MUDr. A. Purgelová
vedecká tajomníčka SSKM SLS

Overil:

doc. RNDr. F. Ondriska, PhD.
člen výboru SSKM SLS

Doc. MUDr. Milan Nikš, CSc.
predseda SSKM SLS
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Zápisnica
zo zasadnutia Výboru SSKM SLS zo dňa 20. júna 2014 v Bratislave
Prítomní: doc. MUDr. S. Bazovská, CSc., MUDr. J. Hanzen, doc. RNDr. V. Majtán, CSc., mim.
profesor, doc. MUDr. M. Nikš, CSc., doc. RNDr. František Ondriska, PhD., RNDr. Ľ.
Perďochová, MUDr. A. Petrovičová, CSc., MUDr. A. Purgelová, doc. RNDr. D. Staneková,
CSc.
Ospravedlnení: MUDr. R. Botek, Mgr. J. Gašparovič, PhD., doc. MUDr. A. Liptáková, PhD., prof.
MUDr. A. Líšková, PhD.,
Prizvaní: RNDr. D. Lacková, PhD., Mgr. A. Ofúkaná, MUDr. A.. Vaculíková

Program:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kontrola zápisnice z predchádzajúceho zasadania
Postgraduálne vzdelávanie v odbore
Výsledky volieb vo výboru a dozornej rady SSKM SLS
Stav prác na DRG a uznávanie výkonov VšZP
Príprava VII. Kongresu SSKM SLS a konferencie SKM SLK
Bibliografia 2013 a cena spoločnosti za najlepšiu prácu v roku 2013
Informácie z ECCMID 2014
Rôzne

9. Kontrola zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia:
Uznesenie 05-06-13 plní sa
Uznesenie 01-03-14 splnené
Uznesenie 02-03-14 splnené
Uznesenie 03-03-14 splnené
Uznesenie 04-03-14 splnené
Uznesenie 05-03-14 splnené
Uznesenie 06-03-14 splnené
10. Postgraduálne vzdelávanie v odbore:
Prof. Majtán informoval výbor, ţe na základe Nariadenia vlády SR č. 111/2013 Z.z., ktorým sa
dopĺňa NV SR č. 296/2010Z.z. došlo k zmene vykonávacích predpisov súvisiacich s ďalším
vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov. V dôsledku zmeny kritérií sa v akademickom roku
2014/2015 nebude realizovať špecializačné štúdium v špecializačnom odbore „Laboratórne
diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii―.
Podmienky a podrobnosti postgraduálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sú uverejnené
na www. stránke MÚ SZU.
Uznesenie 01-06-14: Výbor poţiadal prof. Majtána o moţnosti pripomienkovania materiálu
upravujúceho postgraduálne vzdelávanie SZP. O výsledkoch podá informáciu predsedovi odbornej
spoločnosti. Na základe korešpondenčného stanoviska jednotlivých členov výbor zaujme
stanovisko k predmetnej skutočnosti.
Termín: 30. 9. 2014
Uznesenie 02-06-14: Výbor prijal informáciu prof. Majtána o termínoch platnosti jednotlivých
akreditácií a poţiadal ho o vypracovanie krátkych zásadných informácií o postgraduálnom
vzdelávaní pre uverejnenie v časopise spoločnosti.
Termín: 30. 9. 2014
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11. Výsledky volieb do výboru a dozornej rady SSKM SLS:
Predseda volebnej komisie MUDr. Vaculíková oboznámila prítomných s výsledkami
jednokolových korešpondenčných volieb do výboru a dozornej rady SSKM SLS. Do výboru
SSKM SLS boli zvolení: doc. MUDr. M. Nikš, CSc., MUDr. Anna Purgelová, MUDr. Juraj
Hanzen, doc. RNDr. Danica Staneková, CSc., prof. MUDr. Anna Líšková, PhD., MUDr. Rudolf
Botek, MUDr. Monika Czirfuszová, RNDr. Lívia Slobodníková, CSc., RNDr. Daniela Lacková,
PhD.
Do dozornej rady boli zvolení: doc. RNDr. František Ondriska, PhD., doc. MUDr. Sylvia
Bazovská,CSc., RNDr. Ľubica Perďochová.
Uznesenie 03-06-14: Výbor vzal na vedomie výsledky jednokolových korešpondenčných volieb.
12. Stav prác na DRG a uznávanie výkonov VšZP:
MUDr. Hanzen informoval výbor ţe na základe výzvy MZ SR predloţil za SSKM SLS a SKM
SLK Sekcii zdravia MZ SR doplnený zoznam názvov zdravotných výkonov pre prípravu systému
DRG. MZ SR zatiaľ neuverejnilo schválený zoznam. Termín predloţenia materiálu bol odbornou
spoločnosťou dodrţaný.
13. Príprava VII: Kongresu SSKM SLS a konferencie SKM SLK:
MUDr. Hanzen informoval výbor o aktuálnom stave materiálovo technického zabezpečenia a stave
prípravy rámcového odborného programu VII. Kongresu SSKM SLS a konferencie SKL SLK.
Všetci členovia výboru majú k dispozícii návrh odborného programu pre prípadné doplnenie
a návrh zmien.
Uznesenie 04-06-14: Odborní garanti jednotlivých sekcíí zašlú organizačnému výboru do 7. júla t.r.
ucelený program jednotlivých odborných sekcií .
Predseda odbornej spoločnosti zorganizuje na 5. septembra 2014 spoločné stretnutie organizačného
výboru a odborných garantov jednotlivých sekcií.
14. Bibliografia 2013 a cena spoločnosti za najlepšiu prácu v roku 2013:
MUDr. Purgelová informovala výbor o výsledku hodnotenia zoznamu predloţených bibliografií
členov odbornej spoločnosti za rok 2013. Cenu získala práca RNDr. Ľubice Perďochovej: Aktuálny
stav a zmeny výskytu sérotypov Streptococcus pneumoniae a ich rezistencia na antibiotiká
u pediatrických pacientov s otitis media acuta v rokoch 2008 aţ 2012 v Bratislavskom
samosprávnom kraji, publikovaná v časopise Pediatria.
Uznesenie 05-06-14: Výbor počtom hlasov všetkých prítomných členov výboru odsúhlasil udelenie
ceny a finančnej odmeny za najlepšiu prácu za rok 2013 autorke RNDr. Perďochovej.
Ocenenie bude autorke RNDr. Perďochovej odovzdané na VII. Kongrese SSKM SLS.
15. Informácie z ECCMID 2014:
Výbor konštatoval, ţe na európskej konferencii v Barcelone sa opäť zúčastnil minimálny počet
delegátov zo Slovenska. Členovia našej spoločnosti môţu nájsť podrobné informácie o obsahu
konferencie, záznamy z prednášok a mnoţstvo edukačných materiálov z 24. ECCMID priamo
na webovej stránke ESCMID http://www escmid.com.
16. Rôzne:
- výbor prerokoval plán odborných aktivít SSKM SLS na rok 2015. Odsúhlasil spoluúčasť
SSKM SLS pri organizovaní nasledovných odoborných podujatí:
I. Dni klinickej mikrobiológie – jar 2015
téma: Aktuálne problémy v mikrobiológii
organizačný výbor: Nikš, Hanzen, Lacková, Staneková, Slobodníková
II. Prowazekove dni – jeseň 2015
organizačný výbor: Ondriska, Czirfuszová
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-

-

Vedecká tajomníčka informoval výbor o výsledkoch hospodárenia SSKM SLS v roku
2013.
Správa o výsledkoch hospodárenia bude prednesená dozornou radou na VII. Kongrese
SSKM SLS
vedecká
tajomníčka
informovala
o konaní
XXII.
Moravsko-slovenských
mikrobiologických dní, ktoré sa budú konať 2. – 4. októbra 2014 v Luhačoviciach.
Informácia bude zaslaná všetkým členom odbornej spoločnosti a bude uverejnená
na webovej stránke spoločnosti.

V Bratislave, 20. júna 2014
Zapísala:

MUDr. Anna Purgelová
vedecká tajomníčka SSKM SLS

Overil:

doc. RNDr. František Ondriska, PhD.
člen výboru SSKM SLS

Doc. MUDr. Milan Nikš, CSc.
predseda SSKM SLS
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Pokyny pre autorov:
Správy klinickej mikrobiológie uverejňujú pôvodné práce, prehľadové články, metodické postupy,
diskusné príspevky a pod. so zameraním na problematiku lekárskej a klinickej mikrobiológie. Všetky
práce sú recenzované oponentom.
Príspevok píšte v elektronickej forme a zasielajte do redakcie e-mailom. Píšte v slovenskom, českom,
alebo anglickom jazyku. Pôvodné práce a prehľadové články by nemali presahovať rozsah najviac
pätnásť normovaných strán formátu A4 ( typ písma Times New Roman, veľkosť 11,32 riadkov).
Rukopis môţe obsahovať fotografie, prehľadné grafy a obrázky v čiernobielom a aj vo farebnom
prevedení. Príspevky majú mať obvyklú štruktúru (súhrn, úvod, materiál a metódy, výsledky, diskusia,
závery a zoznam pouţitej literatúry). Citácie musia spĺňať poţiadavky CSN 010197. Texty majú byť
písané jasne, stručne, štylisticky aj jazykovo správne. Cudzie slová musia byť uvádzané v zhode so
slovníkom cudzích slov. Za jazykovú úpravu textu zodpovedá autor. V nadpise autor uvedie plný
názov pracoviska, z ktorého práca pochádza. Ak má práca viacerých autorov z viacerých pracovísk,
uvedú sa všetci autori a všetky pracoviská. Pokiaľ pri pôvodných prácach vedúci pracoviska nie je
autorom, ani spoluautorom práce, redakcia môţe vyţiadať jeho súhlas s uverejnením textu
(imprimatur).
Príspevky posielajte na adresu predsedu redakčnej rady alebo technického redaktora v jednom
výtlačku výlučne v elektronickej forme. Uveďte telefonický a e-mailový kontakt na toho z autorov,
kto bude komunikovať s redakciou. Všetky uverejnené príspevky sú nehonorované.
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