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Príhovor redakčnej rady

Milí priatelia,
mikrobiológia za posledné roky urobila veľký pokrok v poznatkoch, a to tak v oblasti
poznania nových mikroorganizmov a ich vlastností, no moţno ešte viac v oblasti poznania
výsledkov interakcie mikroorganizmov s ľudským organizmom. Práve týmto aspektom sa
zaoberá klinická mikrobiológia. Byť dobrým klinickým mikrobiológom teda vyţaduje
neustále štúdium, a to nielen poznatkov o mikroorganizmoch, ale aj o dôsledkoch interakcie
mikroorganizmus-makroorganizmus. V praxi nás táto situácia núti byť v uţšom kontakte
s klinikom, ktorý pacienta lieči. Kontakt by mal byť „obojsmerný“ – mikrobiológ potrebuje
pre vyšetrenie a správnu interpretáciu laboratórneho výsledku informácie o pacientovi,
klinikovi by občas nezaškodilo podebatovať o moţných kauzálnych vzťahoch a odporučiť mu
prípadne ďalšie diagnostické postupy, či navrhnúť terapiu.
V posledných mesiacoch som mala príleţitosť zakúsiť rolu pacienta na vlastnej koţi. Čo
som zistila?
1. Mnohí lekári majú eminentný záujem na optimalizácii kontaktu s mikrobiológom.
2. Iní, nie menej početní lekári nad výsledkami mikrobiologického vyšetrenia vôbec
neuvaţujú.
3. Skutočnosť, ţe výsledky mikrobiologických vyšetrení prichádzajú neskôr, ako by to
bolo moţné očakávať (aj pre ekonomizáciu práce v laboratóriu), alebo im chýba
adekvátna interpretácia, prispieva ku bagatelizácii ich vyuţitia v diagnostike, terapii
a celkovom managmente pacienta.
4. Ak je u pacienta diagnostikovaná porucha imunity, výsledok „beţná flóra“ nestačí.
Všetci vieme, ako sa mikrobiologické laboratóriá za posledné desaťročie zmenili.
Koncentrácia do veľkých spoločností, neustály tlak na ekonomizáciu, chýbanie erudovaných
pracovníkov s medicínskym vzdelaním a ďalšie faktory si vynútili zavádzanie moderných
a na technické vybavenie náročných automatizovaných metód, ktoré by malé laboratóriá
nezískali. Na druhej strane sme svedkami narastajúcich nárokov na „efektivitu a produktivitu“
laboratórnej prace, maximálne vyuţitie pracovnej doby (inými slovami tvorby zisku
nevyhnutného pre ďalšie investície). Alarmujúcim dôsledkom prebiehajúcej technologizácie
klinickej mikrobiologickej diagnostiky je narastajúca anonymita vyšetrovaného pacienta a
strata kontaktu laboratórneho pracovníka s klinikom, ktorá priamo ovplyvňuje aj laboratórny
diagnostický proces a interpretáciu získaného výsledku.
V nemocnici sú konziliárne vyšetrenia, kedy odborník z inej oblasti príde diskutovať
o pacientovi s jeho ošetrujúcimi lekármi, beţnou súčasťou kaţdodennou praxe.
Kozílium klinického mikrobiológa som za 3 mesiace pobytu vo fakultnej nemocnici
s diagnózou jednoznačne mikrobiálnej etiológie sama nezaţila.
A tak sa pýtam s klasikom: Kam kráčaš, klinická mikrobiológia?
A. Petrovičová
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Diagnostika rezistentných foriem tuberkulózy – konvenčné metódy verzus molekulárnogenetické metódy
Porvazník I.1,2, Mokrý J.2, Poľanová M.1, Solovič I.1
1
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy,
2
Ústav farmakológie JLF UK, Martin
Adresa pre korešpondenciu: porvaznik@hagy.sk
Súhrn
Autori sledovali u pacientov hospitalizovaných v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych
chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágov počas rokov 2012 – 2014 výskyt kmeňov
M. tuberculosis rezistentných na antituberkulotiká (AT) prvej línie (Streptomycín, Izoniazid,
Rifampicín, Etambutol, Pyrazínamid) a u kmeňov rezistentných na prvolíniové AT sledovali
rezistenciu aj na AT druhej línie (Cykloserín, Etiónamid, Amikacín, Kanamycín,
Kapreomycín a Ofloxacín). V sledovanom období bolo zachytených spolu 41 rezistentných
kmeňov. V roku 2012 boli zachytené rezistentné kmene u 13 pacientov (8%), v roku 2013
u 23 pacientov (12%). Najčastejšia bola detegovaná monorezistencia na Izoniazid.
Multirezistentné kmene boli detegované u 7 (r. 2012), resp. 9 (r. 2013) pacientov. V roku
2014 bola multirezistencia potvrdená u 8 pacientov. Negatívnym javom je, ţe u dvoch z nich
sa rezistencia ďalej rozvinula do multirezistencie. V práci sa ďalej porovnávajú výsledky
stanovenia citlivosti na AT štandardnou proporčnou metódou a pomocou rýchlych
molekulárno-genetických metód. Prezentované výsledky potvrdzujú, ţe molekulárnogenetické metódy sú uţ dnes v kombinácii s klasickou kultivačnou metódou významným
prínosom pre presnú a rýchlu mykobakteriologickú diagnostiku, ktorá má nezastupiteľnú
úlohu v boji s rezistentnou tuberkulózou.
Úvod
Napriek tomu, ţe tuberkulóza (TBC) patrí v súčasnosti na území SR k zriedkavejším
respiračným ochoreniam a Slovenská republika sa zaraďuje ku krajinám s jej nízkym
výskytom, incidencia TBC v niektorých krajinách sveta z roka na rok rastie (Migliori a spol.,
2012). Závaţnejší je však fakt, ţe sa čoraz častejšie objavujú kmene mykobaktérií, ktoré sú
rezistentné na antituberkulotiká (AT). Ku krajinám, kde sa takéto kmene objavujú čoraz to
častejšie patria aj krajiny bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorých emigranti často vyuţívajú
práve Slovensko ako tranzitnú krajinu (Skrahina a spol., 2012). S tým je spojené aj zvýšené
nebezpečenstvo importu rezistentných kmeňov aj do našej krajiny.
Vznik a šírenie multirezistentnej tuberkulózy (MDR – TBC) a extrémne-liekovo rezistentnej
tuberkulózy (XDR – TBC) sú hlavné problémy pre globálnu kontrolu tuberkulózy, nakoľko
liečba rezistentných foriem je náročná tak z medicínskeho, ako aj ekonomického hľadiska.
Pri diagnostike TBC sa na Slovensku uţ dlhé roky opierame o štandardné postupy zaloţené
na kultivácii mykobaktérií a následnom stanovení citlivostí na antituberkulotiká. Keďţe tieto
metódy si vyţadujú dlhší čas (ktorý často presahuje obdobie vhodné na iniciálnu fázu liečby
tuberkulózy), je potrebné opierať sa o nové, časovo efektívnejšie metódy diagnostiky. Jednou
z moţností je pouţívanie automatizovaných systémov, ktoré urýchľujú tak čas kultivácie, ako
aj čas potrebný na stanovenie citlivosti na AT. Avšak aj v tomto prípade trvá testovanie
citlivostí minimálne 7 – 10 dní od získania pozitívnej kultúry (Piersimoni a kol., 2006).
Najrýchlejší a najmodernejší spôsob laboratórnej diagnostiky TBC predstavujú molekulárnogenetické metódy.
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Tie umoţňujú rýchly priamy dôkaz M. tuberculosis v biologickom, resp. kultivačnom
materiáli so súčasnou identifikáciou génov rezistencie na vybrané dôleţité antituberkulotiká
(Hillemann a kol., 2006).
Epidemiologická situácia na Slovensku
Tuberkulóza historicky bola a aj dnes je sociálnou chorobou. Pri zhoršení sociálnoekonomických podmienok dochádza vţdy k vzostupu jej výskytu. Optimistické prognózy,
ktoré vznikli v 80-tych rokoch 20. storočia na základe kontinuálneho (aj keď pomalého)
poklesu incidencie TBC, sú dnes utópiou. Na celom svete je hlásených viac ako 8 miliónov
nových prípadov TBC ročne, z toho aţ 90 % v rozvojových krajinách. Podľa odhadu WHO je
M. tuberculosis infikovaná aţ 1/3 ľudstva na zemeguli. Ku vzostupu incidencie tuberkulózy
v celosvetovom meradle v súčasnosti prispievajú aj infekcie HIV (Human Immunodeficiency
Virus), migrácia z krajín s vysokou prevalenciou TBC a pretrvávajúca zlá sociálnoekonomická situácia a populačná explózia vo viacerých krajinách sveta. K ďalším faktorom
patrí nárast počtu imunosuprimovaných osôb, nedostatok, či nedostupnosť AT v niektorých
krajinách a následná nedostatočná a nekontrolovaná liečba TBC.
Od roku 1960, kedy bolo na Slovensku podľa údajov z Národného registra tuberkulózy
(NRT) hlásených spolu 7 817 prípadov TBC, dochádzalo postupne do roku 1970 ku poklesu
absolútneho počtu hlásených ochorení. Ešte výraznejší pokles bolo moţné sledovať v druhej
polovici 80. rokov. V roku 2013 bolo do NRT hlásených 401 prípadov tuberkulózy, čo je
7,41/100.000 obyvateľov. Prevalencia infekcie M. tuberculosis je vysoká najmä u starších
obyvateľov (neboli očkovaní ani liečení), a preto u nich dochádza v porovnaní s inými
vekovými skupinami ku častejšej reaktivácii TBC. Pozorujeme aj vyšší výskyt u muţov
v strednom veku, čo však skôr súvisí so zvýšenou konzumáciou alkoholu a drog. Slovensko je
na základe posledných epidemiologických údajov zaradené v rámci Európy medzi krajiny
s nízkou incidenciou TBC (Graf. č. 1). Je to zásluha komplexných opatrení, ktoré sa
za posledných 40 rokov v našej krajine realizovali.

Graf č. 1: Počet prípadov TBC na Slovensku v rokoch 1960 – 2013 (zdroj: NRT)
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Rezistencia na antituberkulotiká
Rezistencia M. tuberculosis na AT je podmienená spontánnymi génovými mutáciami,
ktoré môţu byť znásobené nesprávnym konaním človeka. Molekulárno-biologicky je
rezistencia dôsledkom mutácií v genóme mykobaktérií, ktoré najčastejšie vedú ku zmene
cieľovej molekuly pre AT. (Solovič, 2008). Rezistencia u novozistených ochorení – primárna
– sa týka kmeňov M. tuberculosis izolovaných od pacientov, ktorí neboli nikdy liečení AT,
alebo u ktorých liečba trvala menej ako jeden mesiac. Rezistencia na AT, ktorá vznikne uţ
počas liečby a je označovaná ako získaná, resp. sekundárna, je dôsledkom pomnoţenia
rezistentných mutantov nachádzajúcich sa často v mykobakteriálnej populácii ešte
pred liečbou. Jej výskyt je zvyčajne vyšší u pacientov s recidívou TBC (Rozborilová, 2009).
V súčasnosti sa rezistencia z pohľadu spektra ovplyvnených antituberkulotík
klasifikuje nasledovne (van der Werf a spol. 2012):





Monorezistencia – rezistencia na jedno zo základných AT
Polyrezistencia – rezistencia na dve a viac AT
Multirezistencia – rezistencia minimálne na kombináciu izoniazid + rifampicín
XDR – extensively drug-drug resistant - INH + RIF + fluorochinolóny a minimálne
jedno AT z troch injekčných AT 2. línie (amikacín, kanamycín alebo kapreomycín).

V ostatnom období sa v niektorých odborných prácach objavil nový termín - TDR TBC –
totally drug-resistant, ktorý označuje rezistenciu M. tuberculosis voči všetkým dostupným
prvolíniovým aj druholíniovým AT (Udwadia, 2012). WHO nateraz neodporúča zavedenie
tohto nového termínu, hlavne pre technické problémy pri in vitro stanovovaní citlivostí
na niektoré druholíniové AT, nedostatok štandardizovaných metód na stanovenie citlivostí
a nedostatočne preukázateľnú súvislosť výsledkov takýchto testov a výsledkov liečby
pacientov.

Graf č. 2: Multirezistentná tuberkulóza na Slovensku v rokoch 2013 – 2014
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Molekulárne základy a mechanizmy rezistencie M. tuberculosis na antituberkulotiká
Významné pokroky v molekulárnej biológii a nové dostupné informácie získané
po zmapovaní kompletného genómu M. tuberculosis (Cole a kol.,1998, Camus a kol., 2002)
doplnili vedomosti o mechanizmoch rezistencie na najdôleţitejšie antituberkulotiká
a preukázali, ţe špecifické génové mutácie sú spojené s liekovou rezistenciou (Ramaswamy a
kol., 1998). Pri kaţdoročnom výskyte takmer 500.000 nových MDR – TBC prípadov (z nich
sa u 5 – 7% následne vyvinie XDR – TBC) (WHO, 2008), má lepšia znalosť molekulárnych
mechanizmov rezistencie M. tuberculosis významný vplyv na vývoj techník na rýchlu
detekciu rezistencie.
Primárna (vrodená) rezistencia
Príčina primárnej liekovej rezistencie M. tuberculosis bola tradične prisudzovaná
nezvyčajnej štruktúre bunkovej steny s obsahom mykolových kyselín, ktorá zniţuje
permeabilitu pre mnoţstvo chemických zlúčenín, kam patria aj antibiotiká a ďalšie
chemoterapeutiká (Jarlier a kol., 1994). V poslednej dobe bol ako dôleţitý faktor primárnej
rezistencie mykobaktérií voči niektorým antibiotikám, ako sú tetracyklíny, fluorochinolóny
a aminoglykozidy, opísaný aj mechanizmus efluxu (De Rossi a kol., 2006)
Za primárnu rezistenciu mykobaktérií voči antibiotikám však nie sú zodpovedné len betalaktamázy, priepustnosť bakteriálnej steny, či mechanizmy efluxu. Za neúčinnosť antibiotík
môţe byť zodpovedná aj fyziologická adaptácia mykobaktérií, ku ktorej dochádza
v organizme hostiteľa (Nguyen a kol., 2008). Je známe, ţe mykobakteriálny transkripčný
regulátor whiB7 M. tuberculosis je tým determinantom, ktorého delécia navodí multi-liekovo
citlivý fenotyp, čo svedčí o úlohe tohto regulátora pri indukcii multirezistencie (Morris a kol.,
2005). Vrodená rezistencia je dôleţitá najmä preto, ţe obmedzuje počet dostupných liekov
na liečbu a podporuje vývoj kmeňov s vysokou hladinou rezistencie. Látky inhibujúce
adaptačné mechanizmy M. tuberculosis by mohli potenciálne poskytnúť moţnosť pouţiť
na liečbu tuberkulózy aj tie antibiotiká, ktoré sú uţ k dispozícii na trhu, ale neboli ešte
na liečbu TBC pouţité (Lomovskaya a kol., 2006).
Sekundárna (získaná) rezistencia
Na rozdiel od ostatných baktérií, pri ktorých je získaná (akvirovaná) rezistencia
sprostredkovaná horizontálnym prenosom genetických prvkov ako sú plazmidy, transpozóny
alebo integróny, je sekundárna rezistencia M. tuberculosis spôsobená predovšetkým
spontánnou mutáciou v chromozomálnych génoch, so selekciou vznikajúcich rezistentných
subpolulácií počas suboptimálnej farmakoterapie (Kochi a kol., 1993).
Aj keď pri M. tuberculosis nebola objavená jednoduchá pleiotropná mutácia spôsobujúca
MDR fenotyp, moţná komplexná súvislosť medzi klasickými mutáciami spojená
s rezistenciou na jeden liek by mohla súvisieť s počiatočnými krokmi pri rezistencii na ďalší
liek (Safi a kol., 2008).
Spontánna mutácia sa pri prokaryontoch vyskytuje s nízkou frekvenciou (0,0033
na replikáciu). Pravdepodobnosť mutácie na určitom bázovom páre je nepriamo úmerná
veľkosti genómu. Predchádzajúce štúdie ukázali, ţe pravdepodobnosť mutácie závisí
od vybraného lieku, ale pri väčšine základných antituberkulotík sa táto vyskytuje
vo frekvencii 10-9 na bunkové delenie. To je hlavným dôvodom, prečo je nutné
antituberkulotiká podávať v kombinácii. Pravdepodobnosť súčasného vzniku dvoch mutácií je
potom menšia ako 10-18 (Gillespie a kol., 2007)
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Materiál a metódy
V práci porovnávame fenotypovú a genotypovú detekciu rezistencie u 41 rezistentných a
u 6 plne citlivých kmeňov M. tuberculosis izolovaných hospitalizovaných v Národnom ústave
tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch v období rokov
2012 – 2014.
Fenotypový test citlivosti na antituberkulotiká
Pre fenotypové potvrdenie rezistencie na AT sme si zvolili klasický proporčný test, ktorý
je jedným z prvých testov na testovanie citlivosti (dodnes povaţovaným za referenčnú
metódu). Je zaloţený na poznatku, ţe klinicky významný neúspech liečby tuberkulózy sa
prejaví vtedy, keď sa v populácii mykobaktérií nachádza viac ako 1% rezistentných jedincov
s mutáciou. Tento podiel sa označuje ako klinická proporcia a stanovuje sa nasledovným
spôsobom (David, 1970).
Pripravia sa vaječné pôdy podľa Löwensteina a Jensena bez škrobu s obsahom AT, a to
tak, ţe sa bezprostredne pred koaguláciou pôdy pridajú jednotlivé AT v tzv. kritických
koncentráciách (Tab. č.1). Pôdy sa po pridaní AT dôkladne premiešajú, rozplnia po 4 ml
do sterilných skúmaviek a koagulujú pri teplote 84°C po dobu 40 minút v šikmej polohe.
Teplotu a čas zráţania je potrebné presne dodrţať, lebo ich zvýšenie môţe zníţiť aktivitu AT,
najmä streptomycínu a etionamidu
Tabuľka č. 1: Kritické koncentrácie antituberkulotík.

Antituberkulotiká
Streptomycín
Izoniazid
Etambutol
Rifampicín
Cykloserín
Etionamid
Kanamycín
Kapreomycín
Amikacín
Ofloxacín

Kritická koncentrácia mg/L Rozpúšťadlo
4mg(mg/l)(mg/l)
Destilovaná voda
0,2
Destilovaná voda
2
Destilovaná voda
40
Etylénglykol
40
Destilovaná voda
40
Etylénglykol
30
Destilovaná voda
40
Destilovaná voda
40
Destilovaná voda
2
0,1 M NaOH

Suspenzia mykobaktérií sa pripraví v skúmavke s 2 ml destilovanej vody a sklenenými
perličkami tak, ţe z vyrastenej kultúry sa odoberie 5 – 10 mg masy mykobaktériovej kultúry.
Skúmavka sa dobre zazátkuje a homogenizuje, aby sa dosiahlo inokulum 0,5 stupňa zákalovej
stupnice podľa Mc Farlanda.
Zo základnej suspenzie testovaného kmeňa sa pripravia riedenia 10-1 aţ 10-5 , t.j. 1:10 aţ
1:10.000. Kontroly sa inokulujú z riedení 10-1, 10-3 a 10-5. Z riedenia 10-3 sa naočkujú aj pôdy
s antituberkulotikami. Na kaţdú pôdu sa inokuluje 0,1 ml suspenzie. Naočkované inokulum,
rovnomerne rozprestreté po celom povrchu pôdy, sa nechá dobre zaschnúť. Z tohto dôvodu
musia byť skúmavky prvých 24 hodín inkubované vo vodorovnej polohe. V ďalšom období je
moţné skúmavky inkubovať vertikálne pri teplote 37°C.
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Výsledky testov citlivostí sa hodnotia po 3 týţdňoch inkubácie. Podmienkou pre správne
hodnotenie výsledkov je rozmnoţenie inokula aspoň v jednej z kontrolných pôd
s počítateľnými kolóniami. Pri kmeňoch, ktoré nemajú dostatočne vyrastené kontroly, sa
predlţuje inkubácia o ďalšie 1 – 2 týţdne. Výpočet percenta rezistentných mutantov sa robí
podľa vzorca
,
kde „a“ je počet kolónií vyrastených na pôde s AT a „b“ je počet kolónií v rovnakom riedení
suspenzie vyrastených na kontrolnej pôde bez AT. Kritická proporcia rezistentných zárodkov
je pri všetkých AT 1,0 %. Ako citlivé sa hodnotia kmene, pri ktorých percento vyrastených
kolónií nepresiahne 1,0 %, ako rezistentné kmene sa naopak hodnotia tie, kde percento túto
hodnotu prevyšuje.
Molekulárno–genetické testy
Test GenoType MTBDR plus (Hain Lifescience, Nemecko) je určený na molekulárno–
genetickú identifikáciu komplexu Mycobacterium tuberculosis a detekciu rezistencie
na izoniazid a rifampicín, test MTBDRsl (Hain Lifescience, Nemecko) na detekciu rezistencie
na etambutol, fluorochinolóny (napr. ofloxacín, oxifloxacín) a aminoglykozidy, resp. cyklické
peptidy (kanamycín, amikacín, resp. kapreomycín) z kultivačných vzoriek, alebo priamo
z mikroskopicky pozitívnych pľúcnych vzoriek (spútum, bronchoalveolárna laváţ). Detekcia
rezistencie je zaloţená na identifikácii známych mutácií zodpovedajúcich génov
Mycobacterium tuberculosis.
Prevaţujúci podiel rezistencie na rifampicín je spôsobený mutáciou rpoB génu, ktorý
kóduje β-podjetnotku DNA-dependentnej RNA-polymerázy, zodpovednej za syntézu
nukleových kyselín mykobaktérií (Telenti a kol., 1993). Naopak mutácie spôsobujúce
rezistenciu na izoniazid sa nachádzajú na niekoľkých génoch. U 50 – 95 % INH rezistentných
kmeňov bola preukázaná mutácia v kodóne 315 katG génu, kódujúcom mykobakteriálnu
katalázu – peroxidázu, ktorá aktivuje izoniazid na vlastnú účinnú látku (Musser a kol., 1996),
20 – 35% kmeňov vykazovalo mutáciu v géne inhA, kódujúcom NADH enoyl-acyl-carrierproteín-reduktázu, enzýmu, ktorý je zapojený do syntézy mykolových kyselín. Práve preto je
test MTBDR plus zaloţený na detekcii mutácií v génoch rpoB (pre RIF), katG aj inhA
(pre INH).
Test MTBDRsl je zaloţený na detekcii mutácií v génoch embB (pre ETB),
najvýznamnejších mutácií zdruţených v géne gyrA (pre fluorochinolóny) a v géne 16S rRNA rrs (pre aminoglykozidy, resp. polypeptidy). Etambutol je baktériostatické
antituberkulotikum, ktoré inhibuje arabinosyl transferázu, kódovanú génom embB, čím sa
blokuje biosyntéza arabinogalaktanu – esenciálnej zloţky bunkovej steny mykobaktérií.
Mutácia v géne embB je najčastejšou príčinou vzniku rezistencie na etambutol (Telenti a kol.
1997). Fluorochinolóny inhibujú DNA gyrázu (topoizomerázu II) a topoizomerázu IV, čo má
za následok bakteriálnu smrť (Drlica, 1999). Topoizomerázy sú nevyhnutné enzýmy
pre replikáciu a transkripciu bakteriálnej DNA (Zhao a kol., 1997). Rezistencia
na fluorochinolóny je spôsobená mutáciou ovplyvňujúcou DNA gyrázu, ktorá sa skladá
z GyrA a GyrB podjednotiek, kódovaných gyrA a gyrB génmi. Väčšina mutácií
vyvolávajúcich rezistenciu na fluorochinolóny sa vyskytuje na géne gyrA, mutácie v géne
gyrB sa u klinických izolátov M. tuberculosis vyskytujú zriedkavo (Zhang a kol., 2009).
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Aminoglykozidy (kanamycín a amikacín) inhibujú proteosyntézu prostredníctvom zmeny
štruktúr ribozómov v 16S rRNA podjednotke (Alangaden a kol., 1998). Mutácie 16S RNA rrs génu sú spojené s vysokou rezistenciou na kanamycín a amikacín (Zhang a kol., 2009).
Kapreomycín je polypeptidové antibiotikum a rezistencia voči nemu je rovnako ako
pri aminoglykozidoch spôsobená mutáciou v géne pre rrs (Maus a kol., 2005).
Oba testy sú zaloţené na technológii DNA Strip® a celý pracovný postup je rozdelený
do troch krokov (izolácia DNA z materiálu, multiplexná PCR s biotinylovanými primermi
a reverzná hybridizácia), po ktorých nasleduje hodnotenie a interpretácia výsledkov.
Hodnotenie a interpretácia výsledkov :
Osušené prúţky nalepíme na vyznačené miesto vo formulári na vyhodnotenie ich tak, ţe
priloţíme zóny CC a AC k zodpovedajúcim farebným prúţkom, vyznačeným na formulári.
Určíme stav rezistencie a zaznamenáme ho do príslušného stĺpca. Ako pomôcka
na vyhodnotenie nám slúţi šablóna, ktorá musí byť priloţená tak, aby zóny CC a AC prúţku
boli na rovnakej úrovni s vyznačením na šablóne. Kaţdý strip má celkovo 27 reakčných zón.
Kontrola konjugátu (CC)
V tejto oblasti sa musí objaviť farebný prúţok, potvrdzujúci účinnosť väzby konjugátu
a reakciu substrátu.
Kontrola amplifikácie (AC)
Pokiaľ je test správne vykonaný, kontrolný amplikón vytvorený v priebehu amplifikácie sa
na prúţku naviaţe na zónu amplifikačnej kontroly. Chýbajúci signál odhaľuje chyby
vzniknuté počas amplifikácie, alebo prenesením amplifikačných inhibítorov spoločne
s izolovanou DNA. V prípade pozitívneho výsledku môţe byť signál v zóne amplifikačnej
kontroly slabý, avšak v tomto prípade bola amplifikačná reakcia prevedená správne a nie je
potrebné test opakovať.
M. tuberculosis komplex (TUB)
Táto zóna hybridizuje s amplikónmi spoločnými pre všetky druhy komplexu M.
tuberculosis. Pokiaľ je táto zóna nezafarbená, t.z. negatívna, testované mykobaktérie nepatria
do komplexu M. tuberculosis.
Lokusové kontroly (rpoB, katG ,inhA, gyrA, rrs, embB)
Lokusové kontrolné zóny detegujú génovú oblasť špecifickú pre príslušný lokus a musia
vţdy vykazovať pozitívny signál.
Wild type sondy
Wild type sondy obsahujú najdôleţitejšie oblasti rezistencie príslušných nezmenených
génov. Pokiaľ sú všetky sondy daného typu pozitívne, v skúmanej oblasti nie je ţiadna
detegovateľná mutácia. Testovaný kmeň je citlivý na príslušné antituberkulotiká.
V prípade mutácie sa príslušný amplikón nemôţe naviazať na zodpovedajúcu sondu. Preto
chýbajúci signál pre minimálne jednu z wilde type sond indikuje rezistenciu testovaného
kmeňa na dané antituberkulotikum.
Do úvahy je moţné brať len tie prúţky, ktorých intenzita sfarbenia je rovnako silná, alebo
silnejšia ako zóna amplifikácie.
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Kaţdý profil, ktorý sa líši od wilde type profilu indikuje rezistenciu testovaného kmeňa.
Profil prúţkov získaný s rpoB sondami umoţňuje identifikovať rezistenciu na rifampicín,
profil prúţkov s katG sondami rezistenciu na vysokú hladinu izoniazidu a profil prúţkov
s inhA sondami zase rezistenciu na nízku hladinu izoniazidu. Profil so sondami gyrA
umoţňuje detegovať rezistenciu na fluorochinolóny, profil so sondami rrs rezistenciu
na aminoglykozidy, resp. glykopeptidy a profil so sondami embB rezistenciu na etambutol.
(Obr. č. 1 a Obr. č. 2)
Sondy s mutáciou
Sondy s mutáciou detegujú vybrané najbeţnejšie mutácie zodpovedajúce za príslušnú
rezistenciu.

Obrázok č.1: Prúţky určené na detekciu rezistencie na INH a RIF (zdroj: http://www.hainlifescience.de)
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Obrázok č. 2: Prúţky určené na detekciu rezistencie na etambutol, fluorochinolóny a
aminoglykozidy/cyklické peptidy (zdroj: http://www.hain-lifescience.de)

Výsledky a diskusia
Rezistotypy nami testovaných kmeňov zistené pomocou klasického fenotypového testu sa
uvádzajú v nasledujúcom grafe:
Rezistenciu na rifampicín sme molekulárno-genetickým testom potvrdili u všetkých 15
kmeňov, kde sa tento typ rezistencie overil klasickým fenotypovým testom citlivosti.
U 40 kmeňov s fenotypovo potvrdenou rezistenciou na INH bol genotypový test pozitívny
u 37 kmeňov. Príčinou zistenej diskrepancie môţe byť mutácia v iných ako v testovaných
génoch, ako sú napríklad aphC, kasA, alebo oxyR.
Rezistenciu na ETB sme molekulárno-genetickým testom potvrdili u oboch vyšetrovaných
fenotypovo rezistentných kmeňov. ETB rezistencia bola ďalej detegovaná u ďalších dvoch
kmeňov, u ktorých bola fenotypovým testom zistená citlivosť na ETB. Príčinou tejto
skutočnosti môţu byť uţ v minulosti opísané obmedzenia konvenčného testu na určenie
citlivosti na ETB. Kim a spolupracovníci (Kim a kol., 2005) uvádzajú, ţe pribliţne 90%
citlivých a 30 – 50% pravdepodobne rezistentných kmeňov môţe byť pri kritickej
koncentrácii 2 µg/l uţ inhibovaných. Na druhej strane Park so spolupracovníkmi opísali aj
mutáciu v embB géne, ktorá na rezistenciu na ETB nemala ţiaden vplyv (Park a kol., 2012).
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Stanovenie rezistencie na aminoglykozidy a cyklické peptidy v 100% potvrdilo zhodu
klasického fenotypového a molekulárno-genetického testu.
Ani jeden zo 6 kmeňov s potvrdenou plnou fenotypovou citlivosťou na AT nevykazoval
v molekulárno-genetických testoch genetickú mutáciu.
Závery
Konvenčné kultivačné metódy s následným stanovením citlivostí na antituberkulotiká sú
tradične technicky komplikované a časovo náročné. Aţ do definitívneho potvrdenia
rezistencie môţu byť preto mnohí pacienti neliečení, alebo liečení nevhodne, rezistentné
kmene sa môţu naďalej šíriť a u pôvodcu ochorenia môţe dochádzať aj ku ďalšej indukcii
rezistencie. Zavedenie rýchlych molekulárno–genetických metód na potvrdenie prítomnosti
baktérií Mycobacterium tuberculosis komplexu v biologickom materiáli spolu so stanovením
rezistencie na kľúčové AT a identifikáciu MDR – TBC a XDR – TBC je z diagnostického
a terapeutického aspektu nepochybne mimoriadnym prínosom aj pre celosvetový boj s TBC.
Dostupné molekulárno-genetické testy zatiaľ nedovoľujú spoľahlivo identifikovať kaţdý typ
rezistencie, čo sa potvrdilo v štyroch prípadoch aj pri našej štúdii porovnania fenotypovej
a molekulárno-gentickej detekcie rezistencie na AT u kmeňov izolovaných od pacientov
na Slovensku. Klasický fenotypový test preto treba pre definitívne potvrdenie citlivosti, resp.
rezistencie na antituberkulotiká aj naďalej povaţovať za zlatý štandard. Moderné molekulárne
metódy predstavujú však uţ dnes vďaka svojim výhodám významný prínos pre liečbu
pacientov s tuberkulózou.
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Súhrn
Cieľ práce: Kmene Pseudomonas aeruginosa produkujúce metalo-beta-laktamázy (MBL)
predstavujú celosvetový problém. Cieľom práce bolo zistiť výskyt MBL u klinických izolátov
P. aeruginosa rezistentných voči karbapenémovým antibiotikám v Slovenskej republike .
Materiál a metódy: Počas roka 2011 bolo od pacientov hospitalizovaných v Nemocnici
sv. Cyrila a Metoda, ktorá je súčasťou Univerzitnej nemocnice v Bratislave, izolovaných 32
kmeňov P. aeruginosa rezistentných voči karbapenémovým antibiotikám. Citlivosť
na antibiotiká bola stanovená dilučnou mikrometódou s interpretáciou testu podľa kritérií
CLSI. Skríning produkcie karbapenemáz bol vykonaný Carba NP testom. Prítomnosť MBL
(blaIMP, blaVIM) génov bola detegovaná metódou multiplexnej PCR a gén blaVIM bol
potvrdený a určený pomocou DNA sekvenácie. Fylogenetická príbuznosť bakteriálnych
kmeňov bola určená metódou MALDI-TOF MS.
Výsledky: Z 32 izolovaných kmeňov bolo pomocou Carba NP testu 9 kmeňov
identifikovaných ako producenti karbapenemáz, z nich bol u 8 kmeňov metódou multiplexnej
PCR dokázaný blaIMP gén a u jedného kmeňa blaVIM gén. Metódou DNA sekvenácie bol PCR
produkt blaVIM identifikovaný ako typ VIM-2.
Záver: Rezistencia voči karbapenémovým antibiotikám v Slovenskej republike je
u významnej časti izolátov Pseudomonas aeruginosa podmienená produkciou MBL. Práca
dokumentuje prvý záchyt MBL typu VIM-2 na Slovensku.
Kľúčové slová: metalo-beta-laktamázy, Pseudomonas aeruginosa, VIM-2, rezistencia
voči karbapenémovým antibiotikám
Úvod
Pseudomonas aeruginosa je oportúnne patogénna baktéria, ktorá spôsobuje infekcie
predovšetkým u pacientov s oslabenou imunitou, či uţ primárne, alebo v súvislosti s iným
závaţným základným ochorením [1, 2]. Väčšina infekcií má nozokomiálny pôvod.
K infekciám s najhoršou prognózou patria pľúcne infekcie, infekcie popálenín, sepsa (najmä
u novorodencov), osteomyelitídy, alebo aj devastujúce infekcie oka [3, 4]. Najviac ohrození
sú pacienti hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti, a to najčastejšie
s nozokomiálnou pneumóniou alebo s bakteriémiou [2, 5, 6]. Kmene P. aeruginosa
vyvolávajúce nozokomiálne infekcie sa vyznačujú mnohonásobnou rezistenciou proti rôznym
skupinám antimikrobiálnych látok, čo je zvyčajne spôsobené súčasnou prítomnosťou
viacerých mechanizmov rezistencie [3, 7].
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Rezistencia voči karbapenémovým antibiotikám je popri hyperfunkcii efluxových systémov
najčastejšie podmienená produkciou karbapenemáz. Môţe sa jednať o enzýmy zaradené
do skupiny A (KPC), skupiny D (OXA-48), najčastejšie sa však u Pseudomonas aeruginosa
vyskytujú metalo-beta-laktamázy, zaradené do skupiny B. V prípade absencie enzýmov
hydrolyzujúcich karbapenémové antibiotiká môţe vznikať klinická rezistencia
na karbapenémy aj v dôsledku straty porínov OprD (D2 porín), zvýšenej expresie efluxových
púmp, alebo aj nadprodukcie chromozomálnych cefalosporináz typu AmpC, často však
kombináciou týchto mechanizmov [8, 9, 10].
Najzávaţnejším mechanizmom rezistencie voči beta-laktámovým antibiotikám, ktorý
zasahuje aj karbapenémové liečivá, je produkcia metalo-beta-laktamáz (MBL). Získané MBL
boli aţ doposiaľ najčastejšie popisované u P. aeruginosa a takéto kmene sú rozšírené
na celom svete [11, 12, 13, 14, 15]. Klasifikáciou beta-laktamáz podľa Amblera [16] sa radia
do skupiny B a v klasifikácii navrhnutej Bushovou, Jacobym a Medeirosom [17] do 3.
skupiny. Na základe DNA sekvencie a štrukturálnych vlastností molekuly sa MBL rozdeľujú
do troch základných skupín B1, B2 a B3 [18, 19, 20]. Do skupiny B1 sa zaraďujú získané
MBL typu VIM , IMP, GIM, SPM, SIM, ďalej nedávno opísaný enzým NDM a tieţ enzýmy
detegované u baktérií Bacillus cereus, Bacteroides fragilis a Elizabethkingia meningoseptica.
Do skupiny B3 patria enzýmy zistené napr. u baktérií Serratia marcescens (SMB-1),
Pseudomonas aeruginosa (AIM-1) a Stenotrophomonas maltophilia (L1). Enzýmy
nachádzajúce sa v skupinách B1 a B3 hydrolyzujú všetky beta-laktámové antibiotiká, vrátane
karbapenémových, s výnimkou monobaktámov. Substrátová špecifickosť MBL v skupine B2,
ktoré boli nájdené u Aeromonas spp. a Serratia fonticola, je striktne zameraná
na karbapenémy [18, 21, 22].
Gény MBL sú zvyčajne lokalizované na mobilných genetických elementoch (plazmidy,
integróny a transpozóny) spolu s inými determinantami rezistencie. Medzi najčastejšie
vo svete rozšírené patria MBL typu IMP a VIM, kde je známych mnoţstvo variantov.
Najčastejšie sú lokalizované na integrónoch, obvykle 1. triedy [19, 23, 15]. Na Slovensku boli
MBL u P. aeruginosa prvýkrát opísané v roku 2007 v súbore 239 kmeňov P. aeruginosa
izolovaných od hospitalizovaných pacientov v priebehu roka 2006. Išlo prakticky výlučne
o MBL typu IMP-7 [24]. Rozšírenie MBL typu IMP sa najčastejšie popisuje v Ázii [24, 25,
26, 27], ale ich výskyt bol opísaný aj v Českej republike, v Poľsku [2, 28], Rakúsku [29]
a v Taliansku, kde je aj najvyšší výskyt IMP v Európe [28, 29]. V ostatných krajinách Európy
s výnimkou Slovenska dominuje výskyt MBL typu VIM [30].
Prvá zmienka o identifikácii epidemiologicky významného enzýmu VIM-2 izolovaného
u P. aeruginosa bola publikovaná vo Francúzku v roku 1996 [31]. Od tejto doby bolo
rozšírenie VIM-2 opísané aj v iných krajinách Európy, ako sú Česká republika [32], Poľsko
[15], Rakúsko [29], Nemecko [14], Taliansko, Grécko, Španielsko [27], Turecko, Chorvátsko
[12], Holandsko [33] a nedávno i Tunisko [34] a Juţná Afrika [35].
Aj keď rezistencia voči karbapenémom môţe byť spôsobená viacerými mechanizmami
rezistencie a ich kombináciami, produkcia MBL je pre svoj klinický význam a prenosný
charakter obzvlášť znepokojujúca. Z dôvodu absencie nových antibiotických látok na terapiu
infekcií spôsobených týmito baktériami môţe dochádzať ku zlyhaniu liečby infekcií
vyvolaných izolátmi rezistentným na karbapenémy [14, 23, 33].V ostatných rokoch je
na celom svete opisovaný narastajúci výskyt kmeňov produkujúcich karbapenemázy, pričom
tieto enzýmy sa dnes začínajú vyskytovať uţ aj u zástupcov čeľade Enterobacteriaceae [18].
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Materiál a metódy
Počas roka 2011 boli zo vzoriek biologických materiálov od pacientov hospitalizovaných
v Univerzitnej Nemocnici Bratislava, Nemocnici sv. Cyrila a Metoda (moč, krv, výter z nosa,
ster z tonzíl, výter z rany, operačný materiál a cievne katétre) selektívne izolované kmene P.
aeruginosa. Kritériom pre výber kmeňov, ktoré boli ďalej testované na produkciu
karbapenemáz, bola zvýšená hodnota MIC pre meropeném (≥16 mg/l), alebo imipeném (≥ 32
mg/l) podľa interpretačných kritérií CLSI [36]. Od individuálneho pacienta bol do súboru
zaradený vţdy iba jeden izolát. Na základe uvedených podmienok bolo do súboru zaradených
32 izolátov P. aeruginosa. Tie boli postupne zhromaţďované a testované.
Identifikácia izolátov bola vykonaná metódou hmotnostnej spektrometrie MALDI-TOF
MS (Bruker Daltonik, GmBH, Bremen, Germany) pomocou programu BioTyper 3.0.
Na základe výsledkov boli všetky izolované kmene jednoznačne identifikované a zaradené
do druhu P. aeruginosa. Citlivosť na antibiotiká bola stanovená štandardizovanou dilučnou
mikrometódou [37] s pouţitím interpretačných kritérií platných podľa CLSI v roku 2010 [36].
Popri karbapenémových antibiotikách imipenéme a meropenéme sa z ďalších
antimikrobiálnych látok testovali ceftazidím, piperacilín s tazobaktámom, ciprofloxacín,
amikacín, aztreonam a kolistín. Na dôkaz produkcie karbapenemáz sa pouţil pH-metrický
Carba NP test. Potvrdenie enzymatickej aktivity, t.j. tvorby karbapenemáz analyzovaným
kmeňom, sa pri tomto teste zakladá na dôkaze hydrolýzy imipenému [38].
Prítomnosť blaIMP, blaVIM, blaNDM, blaOXA-48 a blaKPC génov zodpovedných za produkciu
beta-laktamáz bola stanovená metódou multiplexnej PCR, pri anelačnej teplote 60°C,
s pouţitím primerov podľa práce Doylovej a kol. [8]. PCR produkt molekulovou hmotnosťou
zodpovedajúci 389 bp génu blaVIM bol ďalej charakterizovaný pomocou DNA sekvenácie vo
firme Macrogen (Macrogen, Korea).
Na sledovanie fylogenetickej príbuznosti medzi bakteriálnymi kmeňmi bola pouţitá klastrová
analýza hlavných spektier proteínov MSP, pomocou MALDI-TOF MS (Bruker Daltonik,
GmBH, Bremen, Germany) na základe porovnania hlavných spektier proteínov jednotlivých
kmeňov v programe BioTyper 3.0. Grafickým výstupom klastrovej analýzy bol dendrogram
[39].
Výsledky a diskusia
Z biologických materiálov od pacientov hospitalizovaných v Univerzitnej nemocnici
Bratislava, Nemocnici sv. Cyrila a Metoda sme v roku 2011 izolovali celkovo 32 izolátov P.
aeruginosa rezistentných voči meropenému alebo imipenému. Najčastejšie boli kmene
izolované z moča (n=21), menej často z výteru z rany (n=2), výteru z nosa (n=2), steru
z tonzíl (n=3), z operačného materiálu (n=1), z cievnych katétrov (n=1) a z krvi (n=2).
Polovica izolátov P. aeruginosa (n=16) pochádzala zo vzoriek od pacientov
hospitalizovaných na Klinike hematológie a transfuziológie, po 3 sme izolovali z Oddelenia
dlhodobo chorých, Urologického oddelenia a IV. internej kliniky, po 2 izoláty
z Neurologického oddelenia, z Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a po jednom
izoláte z II. ortopedicko-traumatologickej kliniky, z II chirurgickej kliniky a z Kliniky
gastroenterológie.
Izoláty P. aeruginosa produkujúce karbapenemázy pochádzali takmer výlučne z moča, aţ
na jeden, ktorý bol izolovaný zo steru z tonzíl. Zo 16 kmeňov izolovaných od pacientov
hospitalizovaných na Klinike hematológie a transfuziológie produkoval karbapenemázy však
iba jediný kmeň. Molekulárna charakteristika identifikovaných enzýmov potvrdila, ţe
u všetkých izolátov v výnimkou jedného prípadu, kde kmeň produkoval VIM enzým, sa
jednalo o produkciu IMP enzýmov (tab. č. 1).
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Tabuľka č. 1: Analýza výskytu a typu karbapenemáz u kmeňov P. aeruginosa produkujúcich
karbapenemázy

Číslo
kmeňa
30
18
3
1
4
7
6
20
22

Typ MBL
VIM-2
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP
IMP

Carba
NP test
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Oddelenie
II. ortopedicko-traumatologická klinika
Urologické oddelenie
Urologické oddelenie
Gastroenterologická klinika
II. chirurgická klinika
IV. interná klinika
Oddelenie dlhodobo chorých
Oddelenie dlhodobo chorých
Klinika hematológie a transfuziológie

Klinický
materiál
moč
moč
moč
moč
moč
moč
moč
moč
ster z tonzíl

V testovanom súbore 32 kmeňov P. aeruginosa bola zistená vysoká miera rezistencie aj
voči antimikrobiálnym látkam z iných skupín ako sú beta-laktámy (aminoglykozidy,
fluorochinolóny). Aj z jednoduchého porovnania je zrejmé, ţe všetky kmene produkujúce
metalo-beta-karbapenemázy boli popri beta-laktámoch s výnimkou aztreonamu výrazne viac
rezistentné ako izoláty, ktoré tieto enzýmy neprodukovali (kompletná rezistencia
na ciprofloxacín, takmer kompletná na amikacín (tab. č. 2). Podobné údaje uvádzajú vo svojej
práci aj Van der Bij a kol. [33].
Tabuľka č. 2: Rezistencia voči vybraným antibiotikám u izolovaných kmeňov P. aeruginosa
rezistentných voči karbapenémom (imipeném- resp. meropeném-rezistentných)

Počet rezistentných kmeňov na dané ATB
MBLMBLPočet
produkujúce neprodukujúce rezistentných
(n=9)
(n=23)
kmeňov
(n=32)
Piperacilín/tazobaktám
7
11
18
Ceftazidím
9
18
27
Aztreonam
6
18
24
Ciprofloxacín
9
21
30
Amikacín
8
18
26
Kolistín
0
0
0
Antibiotikum

Gény kódujúce klinicky významné typy karbapenemáz boli stanovené u všetkých
analyzovaných izolátov metódou multiplexnej PCR podľa podmienok uvedených Doylovou
a kol. [8]. Pomocou tejto metódy bola u 9 kmeňov dokázaná prítomnosť génov blaIMP, resp.
blaVIM, zodpovedných za produkciu MBL zaradených podľa Amblera [16] do skupiny B.
Zároveň bola uvedenou metódou vylúčená prítomnosť génu blaNDM zodpovedného
za produkciu MBL typu NDM, ako aj génov blaOXA-48 a blaKPC, kódujúcich karbapenemázy
zo skupín A a D podľa Amblera [16].
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Všetky kmene, u ktorých bola dokázaná prítomnosť génu (blaIMP, blaVIM) pre produkciu MBL
(IMP, VIM) metódou multiplexnej PCR, boli pozitívne aj v teste Carba NP na rýchlu detekciu
karbapenemáz. Podobne všetky PCR negatívne kmene boli v teste Carba NP negatívne.
Potvrdilo, ţe metóda Carba NP spoľahlivo identifikuje u P. aeruginosa prítomnosť
karbapenemáz, ako to uvádzajú Dortet a kol. [38]. Vzhľadom na vysokú citlivosť
a špecifickosť Carba NP, ako i rýchlosť a pracovnú nenáročnosť sa uvedený test ukazuje ako
veľmi vhodný na vyuţitie v podmienkach rutinnej mikrobiologickej diagnostiky a tieţ
na monitorovanie výskytu karbapenemáz v nemocničných zariadeniach aj v komunite.
Pomocou PCR metódy sme u 9 kmeňov identifikovali produkty s molekulovou
hmotnosťou zodpovedajúcou génom pre karbapenemázy. U 8 izolátov sa jednalo o gén
blaIMP, v jednom prípade to bol gén blaVIM. Produkt blaVIM génu bol následne metódou DNA
sekvenácie identifikovaný ako VIM-2. Jednalo sa o prvú izoláciu kmeňa produkujúceho
enzýmVIM-2 v Slovenskej republike. U génov typu IMP, sme sekvenáciu uţ ďalej
nevykonávali vzhľadom na doposiaľ známe informácie o vysoko prevaţujúcom výskyte MBL
typu IMP-7 na Slovensku [24]. Moţno očakávať, ţe sekvenácia by len potvrdila uţ známu
vysokú incidenciu enzýmov typu IMP-7 u nás.
Výskyt kmeňov produkujúcich MBL je opisovaný na celom svete s výraznou dominanciou
MBL typov IMP a VIM. V Európe je výrazná prevaha kmeňov produkujúcich MBL typu
VIM, pričom táto skutočnosť bola zdokumentovaná aj v krajinách priamo susediacich
so Slovenskou republikou [15, 23, 29, 30, 32 ]. Naše výsledky potvrdzujú, ţe v zhode
s predchádzajúcimi údajmi slovenských autorov [24] u nás na rozdiel od ostatných
európskych krajín stále pretrváva u P. aeruginosa dominancia MBL typu blaIMP.
Ku hlavným príčinám narastania rezistencie u klinicky významných bakteriálnych
pôvodcov infekčných ochorení patrí klonálne šírenie multirezistentných baktérií. Na overenie
príbuznosti izolátov P. aeruginosa rezistentných voči karbapenémom izolovaných
od pacientov v Univerzitnej nemocnici Bratislava, Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, sme
pouţili metódu MALDI-TOF MS. Táto metóda síce nie je štandardom pre hodnotenie
príbuznosti bakteriálnych kmeňov, z pohľadu rýchlej epidemiologickej orientácie však
pre svoju časovú a technickú nenáročnosť môţe na úrovni nemocničného zariadenia
poskytovať neoceniteľnú pomoc. Zlatým štandardom na stanovenie príbuznosti kmeňov
ostáva metóda pulznej elektroforézy (PFGE). Dendrogramy PFGE a MALDI-TOF MS sa
navzájom líšia, pretoţe PFGE vychádza z variability štiepnych miest špecifického
reštrikčného enzýmu chromozomálnej DNA, zatiaľ čo MALDI-TOF MS analyzuje
predovšetkým ribozomálne bielkoviny. Kmeť a kol. [40] analýzou hlavných spektier
získaných pomocou Maldi BioTyper zistili rozdiely aj v rámci toho istého PFGE pulzotypu
salmonel, čo naznačuje, ţe táto metóda by mohla mať z pohľadu lokálnych
epidemiologických štúdií aj svoje ďalšie výhody. Kým pulzná elektroforéza je pracná
a časovo náročná, MALDI-TOF MS sa javí ako extrémne uţitočná a rýchla metóda pre
overovanie klonálnej príbuznosti medzi jednotlivými izolátmi [41]. Môţe Poskytuje
neoceniteľnú pomoc pri flexibilnom epidemiologickom monitorovaní šírenia
multirezistentných izolátov v zdravotníckom zariadení, alebo regióne najmä v období, kedy
práve rýchle a efektívne protiepidemické opatrenia zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri kontrole
šírenia rezistencie.
Výsledky zobrazené formou dendrogramu uvádzame na obrázku č.1.
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Obrázok č. 1: MSP dendrogram testovaných izolovaných kmeňov

Príbuznosť kmeňov je daná dĺţkou vetiev v dendrograme. Vyjadruje sa i ako tzv. „distance
level“, ktorá sa vypočíta na základe nastavených parametrov vyhodnocovacieho programu
[39]. Z 30 kmeňov testovaných uvedenou metódou u 29 kmeňov P. aeruginosa neboli
pozorované výrazné rozdiely v signáloch ich hmotnostných spektier, na základe čoho je
moţné predpokladať vysokú mieru fylogenetickej príbuznosti medzi týmito kmeňmi. Šesť
kmeňov (P16, P24, P15, P6, P31 a P33) vykazovalo v signáloch ich hmotnostných spektier
menšie odlišnosti. Tieto kmene sa nachádzali v rámci jedného zhluku, pričom kmeň P16
divergoval v tejto skupine ako prvý. Výsledky MSP poukazujú na moţné šírenie kmeňov
rezistentných voči karbapenémom od pacienta k pacientovi v sledovanom nemocničnom
zariadení. Od všetkých analyzovaných kmeňov sa signálmi hmotnostných spektier výrazne
odlišoval iba jeden kmeň - P30. Práve u tohto kmeňa bola metódou multiplexnej PCR zistená
prítomnosť génu blaVIM.
Kmeň P. aeruginosa, ktorý niesol blaVIM gén, bol izolovaný v júli 2011 z moča pacientky
hospitalizovanej na jednotke intenzívnej starostlivosti II. ortopedicko-traumatologickej
kliniky. V júni bola 83-ročná pacientka prijatá na toto oddelenie pre operačné riešenie
fraktúry pravého krčka stehennej kosti. Počas hospitalizácie neboli od nej na mikrobiologické
vyšetrenie okrem moča odobraté ţiadne iné biologické vzorky. Anamnesticky sa nenašla
ţiadna dokázateľná spojitosť o získaní tohto kmeňa v inom nemocničnom zariadení a tieţ
nebolo zistené ani jeho ďalšie šírenie v sledovanom nemocničnom zariadení. Po doplnení
rodinnej a epidemiologickej anamnézy bola prijatá hypotéza o moţnosti zavlečenia
uvedeného kmeňa zo zahraničia rodinným príslušníkom, ktorý dlhodobo pracuje vo Veľkej
Británii.
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Záver
Produkcia karbapenemáz u klinicky významných gram negatívnych pôvodcov infekčných
ochorení predstavuje celosvetovo narastajúci zdravotnícky problém, pričom šírenie takýchto
kmeňov sa dnes dotýka prakticky uţ kaţdého zdravotníckeho zariadenia. Molekulárnogenetická analýza kmeňov rezistentných voči karbapenémom v Univerzitnej nemocnici sv.
Cyrila a Metoda v Bratislave dokumentuje prvé zistenie metalo-betalaktamáz typu VIM-2
u P. aeruginosa na Slovensku a doplňuje súčasné poznatky o pretrvávajúcom atypicky
prevaţujúcom výskyte MBL typu IMP u nás. Fenotypový skríningový Carba NP test
predstavuje vhodnú alternatívu na identifikáciu a monitorovanie kmeňov P. aeruginosa, ktoré
karbapenemázy produkujú. Metóda analýzy MALDI-TOF MS môţe aj sama poskytnúť
rýchlu, finančne a časovo nenáročnú validnú informáciu o príbuznosti jednotlivých klinických
izolátov multirezistentných baktérií. Takéto posúdenie nozokomiálneho charakteru
multirezistentných pôvodcov infekcií a odhalenie ciest šírenia vytvára podmienky
pre efektívne zavedenie rýchlych protiepidemických opatrení na úrovni konkrétneho
zdravotníckeho zariadenia či regiónu.
Práca bola podporená projektom APVV 0009–10.
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Porovnanie priameho dôkazu Helicobacter pylori v bioptickej vzorke s dôkazom IgG
protilátok v sére a s dôkazom antigénu HpsAg v stolici
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ÚKM OLM, Liptovský Mikuláš
Adresa pre korešpondenciu: akarnisova@gmail.com
Súhrn
Cieľom prezentovanej práce je porovnanie výsledkov invazívnych a neinvazívnych
diagnostických testov na určenie infekcie vyvolanej H. pylori. Ďalším cieľom je určenie
prevalencie infekcie H. pylori v spádovej oblasti sledovaných laboratórií. Spracované
biologické vzorky pochádzali od pacientov v spádovej oblasti HPL v rokoch 2000 aţ 2005 a
v rokoch 2008 aţ 2012, teda pred a po prijatí uznesení III. Maastrichtského konsenzu („test
and treat“) a v spádovej oblasti Liptova v rokoch 2009-2013. Dôkaz špecifických protilátok
v sére voči H. pylori sa vykonal metódou enzýmovej imunoabsorbčnej analýzy (ELISA),
ktorá umoţňuje detekciu a kvantifikáciu špecifických sérových protilátok triedy IgG. Priamy
dôkaz H. pylori zaloţený na kvalitatívnom dôkaze antigénu H. pylori vo vzorkách stolice sa
vykonal imunochromatografickým testom s pouţitím špecifických monoklonálnych
protilátok. Vzorky získané endoskopickým vyšetrením boli vyhodnocované mikroskopickým
dôkazom a rýchlym ureázovým testom. Neinvazívne testy vykazovali dobrú senzitivitu, 90%
aţ 98,8%, avšak veľmi nízku špecificitu 64,1% aţ 81,4% a mali nízku pozitívnu prediktívnu
hodnotu, 27% aţ 68,4%. Prevalencia infekcie vyvolanej H. pylori sa pohybovala v rokoch
2000-2005 medzi 46% pri pouţití iba neinvazívnej sérologickej diagnostiky a 38,6%
pri pouţití invazívnych diagnostických metód, mikroskopie a RUT. V rokoch 2008-2012 sa
hodnota prevalencie zníţila na 30% pri sérologickom vyšetrení, na20,2% pri dôkaze antigénu
H.pylori v stolici a na 12,4% pri pouţití invazívnych diagnostických metód, mikroskopie a
RUT. Z výsledkov prezentovanej práce je zrejmé, ţe zniţovanie prevalencie infekcie H.
pylori sprevádza pokles spoľahlivosti neinvazívnych diagnostických testov. Keďţe
prevalencia infekcie spôsobenej H. pylori v spádovej oblasti HPL laboratória sa na základe
vyššie uvedených výsledkov pohybuje v rozmedzí menšom aţ rovnom 20%, môţe byť
odporúčaná stratégia „test and treat“ nedostatočne efektívna.
Úvod
Objavením gram negatívnej, pohyblivej, špirálovitej baktérie Helicobacter pylori sa
výrazne zmenil pohľad na etiopatogenézu a manaţment gastroduodenálnych ochorení. Podľa
záverov IV. Maastrichtského konsenzu vo Florencii z roku 2012 (1) by mala byť infekcia
vyvolaná baktériou H. pylori liečená antibiotikami, pričom eradikácia H. pylori je nevyhnutná
u pacientov s duodenálnym a gastrickým peptickým vredom, s MALT (Mucosa Associated
Lymmphoid Tissue) lymfómom, s atrofickou gastritídou, s karcinómom ţalúdka u ich
prvostupňových príbuzných, u pacientov s nevysvetliteľnou sideropenickou anémiou,
s chronickou idiopatickou trombocytopenickou purpurou a u pacientov pred dlhodobou
liečbou nesteroidovými antiflogistikami. Liečba sa odporúča aj v prípade ţelania pacienta
s funkčnou dyspepsiou.
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Pre správnu diagnostiku a manaţment týchto ochorení je nevyhnutná efektívna laboratórna
diagnostika infekcie spôsobenej H. pylori, pri ktorej sa uplatňujú invazívne (priamy dôkaz
pôvodcu v bioptickej vzorke ţalúdočnej sliznice) a neinvazívne diagnostické metódy (dôkaz
špecifického antigénu H. pylori v stolici, resp. dôkaz špecifických protilátok v sére chorého).
V súčasnosti ani jedna z uvedených dostupných diagnostických metód nie je ideálna
a nevyhovuje vo všetkých klinických situáciách (3,15,16,19).
Prehľad súčasných mikrobiologických metód v diagnostike H.pylori
Invazívne diagnostické metódy
Základom invazívnych testov je endoskopické vyšetrenie s biopsiou ţalúdočnej sliznice
a jej následné vyšetrenie pomocou laboratórnych metód, medzi ktoré zaraďujeme
mikroskopiu, kultivačný dôkaz a rýchly ureázový test (RUT). Dôleţitým opatrením
pred samotným odobratím bioptickej vzorky je prerušenie ATB liečby a liečby blokátormi
protónovej pumpy (PPI) minimálne 2 týţdne pred plánovaným endoskopickým vyšetrením.
Mikroskopické vyšetrenie materiálu - pre mikroskopický dôkaz by mali byť odobraté 2
bioptické vzorky sliznice z antra a 2 vzorky sliznice z tela ţalúdka. Je potvrdené, ţe H. pylori
má v infikovanom tkanive nerovnomernú distribúciu, takţe čím viac bioptických vzoriek sa
vyšetrí, tým je väčšia pravdepodobnosť potvrdenia prítomnosti pôvodcu ochorenia. Citlivosť
a špecifickosť mikroskopického vyšetrenia podľa literárnych údajov dosahuje aţ 95%, pričom
závisí predovšetkým od reprezentatívnosti odobratej vzorky. Falošne negatívne výsledky sa
vyskytujú najmä pri nízkom počte baktérií a ich nerovnomernej distribúcii vo vyšetrovanom
tkanive (10,11,17).
Kultivačné vyšetrenie biologického materiálu - kým priama mikrobiologická
identifikácia patogéna v bioptickej vzorke je pri diagnostike H. pylori uznávaná ako zlatý
štandard, kultivačný dôkaz týchto baktérií môţe byť menej spoľahlivý. Je pomerne technicky
náročný a v laboratórnej praxi sa rutinne vykonáva len obmedzene. Úspešnosť kultivácie
bioptických vzoriek si vyţaduje nielen striktné dodrţanie podmienok pri transporte, ale aj
opatrné spracovanie vzorky v laboratóriu. H. pylori je fragilná baktéria, ktorá musí byť
ochránená pred vysychaním a kontaktom s kyslíkom. Je dôleţité aby bola vzorka po odobratí
umiestnená do transportného média, uchovávaná počas transportu pri teplote +4ºC
a dopravená do laboratória do 4 hodín. H. pylori je mikroaerofilná a kapnofilná baktéria,
pre jej optimálny rast na kultivačných pôdach je potrebné mikroaerofilné prostredie (5% O2,
10% CO2, 85% N2) a kultivačná teplota 35-37°C. Za predpokladu dodrţania všetkých vyššie
uvedených kultivačných podmienok sú prvé kolónie v primokultúre viditeľné o 3-4 dni.
Na potvrdenie negatívneho výsledku sa odporúča kultiváciu predĺţiť na 7-10 dní . Citlivosť za
dodrţania vyššie uvedených optimálnych podmienok môţe dosahovať aţ 95%. Špecifickosť
kultivačného vyšetrenia je 100%. Samotná kultivácia a s ňou súvisiaci test stanovenia
antibiotickej citlivosti nepatrí v súčasnosti v praxi ku beţne pouţívaným diagnostickým
metódam (17,22,28).
Rýchly ureázový test (RUT) - princípom vyšetrenia je farebná zmena pH indikátora,
ktorú vyvoláva rozklad močoviny na amoniak a oxid uhličitý za prítomnosti ureázy
produkovanej H.pylori vo vyšetrovanej vzorke ţalúdočnej sliznice. Enzým ureáza je faktorom
virulencie H.pylori. Hydrolyzuje v ţalúdku prítomnú močovinu na amoniak a amid kyseliny
uhličitej, ktorý sa znovu rozkladá na amoniak a kyselinu uhličitú. Vo vodnom prostredí
vzniká z amoniaku hydroxid amónny, ktorý spôsobí zvýšenie pH. Po odobratí bioptickej
vzorky sa táto ponorí do média obsahujúceho ureu a pH indikátor, zvyčajne fenolovú červeň.

26

Pôvodné práce

Ak sa vo vzorke nachádza H. pylori, dochádza k zmene farby indikátora. Citlivosť a
špecifkcosť testu sa uvádzajú v rozpätí 90%-98%. Hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje
citlivosť testu, je mnoţstvo baktérií H. pylori obsiahnutých vo vzorke (bakteriálna náloţ).
Uvádza sa, ţe pre pozitívny výsledok ureázového testu je potrebná prítomnosť aspoň 105
baktérií vo vyšetrovanej vzorke. Toto mnoţstvo baktérií nie je obvykle prítomné vo vzorkách
po 4 týţdňoch od neúspešnej eradikačnej terapie. Preto ureázový test nie je odporúčaný
na posteradikačné sledovanie pacientov. Výhodou ureázového testu je jeho jednoduchosť a
finančná nenáročnosť (10,11,17,24, 28).
Metódy molekulárno-genetické, ktoré umoţňujú presnú identifikáciu kmeňov H. pylori,
nie sú v praxi doposiaľ širšie pouţívané (17,23).
Neinvazívne diagnostické metódy:
Ureázový dychový test (UBT- Urea Breath Test) je neinvazívna metóda zaloţená
na ureázovej aktivite H. pylori. Pacientovi sa dá vypiť roztok, ktorý obsahuje močovinu
označenú izotopom 13C. Ak je v sliznici ţalúdka prítomný H. pylori, dochádza k štiepeniu
močoviny ureázou, značený CO2 difunduje do krvi a následne sa dostáva do vydychovaného
vzduchu. Vydychovaný vzduch sa zachytáva do skúmaviek pred a 30 minút po poţití roztoku
a výsledná koncentrácia izotopu vo vydychovanom vzduchu sa stanoví na automatickom
analyzátore plynov, ktorého súčasťou je hmotnostný spektrofotometer s predradeným
plynovým chromatografom. Pred vyšetrením je potrebné aby pacient 6 hodín neprijímal
ţiadnu potravu a 14 dní neuţíval antibiotiká, blokátory protónovej pumpy, preparáty bizmutu
ani blokátory H2 receptorov. Falošne negatívne výsledky dychového testu môţu súvisieť
jednak s uţívaním vyššie uvedených látok, ale aj s krvácaním z peptického vredu a pod. UBT
je najspoľahlivejším z neinvazívnych testov, jeho citlivosť sa pohybuje okolo 95%
a špecifickosť dosahuje 96%. Nevýhodou UBT je vysoká cena nutného technického
vybavenia (10,16,17,19,21).
Dôkaz antigénu H.pylori v stolici (HpsAg test) je zaloţený na báze imunochromatografie
a na báze ELISA metódy, pričom sa pouţívajú špecifické monoklonálne protilátky
proti povrchovým antigénom H. pylori. Citlivosť testu sa uvádza okolo 95% a špecifickosť
môţe dosahovať 94% v závislosti od typu pouţitého testu. Vo všeobecnosti však platí, ţe
imunochromatografické testy sú menej spoľahlivé ako testy ELISA. HpsAg je jednoduchý
a rýchly test, ktorý je vhodný na prvotnú diagnostiku, monitorovanie úspešnosti eradikácie a
aj na diagnostiku reinfekcie. Finančne je táto metóda menej náročná ako napr. UBT, avšak
pred samotným testovaním je tieţ potrebné prerušiť liečbu inhibítormi protónovej pumpy,
ATB a blokátormi H2 receptorov (10,17,19).
Dôkaz protilátok proti H.pylori v sére bol donedávna najpouţívanejším neinvazívnym
testom na dôkaz infekcie H. pylori. Chronická infekcia sliznice ţalúdka H. pylori vyvoláva
produkciu špecifických protilátok, pričom tvorba imunoglobínu G (IgG) je v tomto procese
predominantná. Protilátky triedy IgM moţno zachytiť len zriedkavo, keďţe akútna infekcia H.
pylori sa diagnostikuje iba výnimočne. Protilátky skupiny IgA bývajú takisto zvýšené, avšak
nie u všetkých pacientov, takţe relevantnosť vyšetrenia titra protilátok triedy IgA a IgM je
limitovaná (17). Podľa odporúčaní IV. Maastrichtského konsenzu je sérologická diagnostika
zaloţená na kvantifikácii špecifických protilátok voči H. pylori, v triede IgG (1). Aj keď je
potvrdené, ţe hladina protilátok IgG po úspešnej eradikačnej terapii klesá, tento pokles je
veľmi pomalý a môţe trvať niekoľko mesiacov, niekedy aţ roky. Preto je dôkaz protilátok
v sére uţitočný na prvotnú diagnostiku, ale nie je vhodný na sledovanie pacientov
po eradikačnej liečbe.
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Špecifickosť sa uvádza 79-83%, citlivosť sa pohybuje v rozmedzí 85-92%. Spoľahlivosť
vyšetrenia závisí najmä od vhodne zvolenej diagnostickej súpravy, lokálne validovanej
na určitú skupinu vyšetrovanej populácie a od prevalencie infekcie H. pylori v danej
populácii. Čím je prevalencia niţšia, tým sa zniţuje aj výpovedná hodnota sérologického
testovania. Pred samotným vyšetrením nie je u pacienta potrebné prerušenie liečby. Ďalšou
výhodou je finančná nenáročnosť a dostupnosť vyšetrenia. Konfirmačným testom na dôkaz
špecifických protilátok triedy IgG, prípadne IgA, voči jednotlivým antigénom H.pylori v sére
alebo plazme je vyšetrenie protilátok metódou imunoblotu (10,16,17).
Materiál a metódy
V období rokov 2000-2005 sa na pracovisku HPL s.r.o. vyšetrilo 5121 a v období 2008 aţ
2012 39845 vzoriek séra od pacientov na dôkaz protilátok triedy IgG voči H. pylori a vzorky
stolice od 57849 pacientov na prítomnosť antigénu H. pylori. V Liptovskej nemocnici
s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši boli analyzované v rokoch 2009 aţ 2013 vzorky stolice
od 854 pacientov na prítomnosť antigénu H. pylori.
Dôkaz špecifických protilátok v sére voči H. pylori sa vykonal metódou enzýmovej
imunoabsorbčnej analýzy (ELISA, Siemens, Nemecko), ktorá umoţňuje detekciu
a kvantifikáciu špecifických sérových protilátok triedy IgG. Metóda je zaloţená na princípe
špecifickej väzby týchto protilátok na antigén H. pylori, naviazaný na stenu mikrotitračnej
platničky. Kvantifikácia protilátok bola vykonaná kalkuláciou s pouţitím α-metódy
(Log10U/ml=α x Aβ). Samotná analýza ako aj kvantifikácia bola vykonaná automatizovane
prostredníctvom analyzátora BEP 2000 (Siemens, Nemecko). Vzorky určené na vyšetrenie
boli skladované pri teplote +2°C aţ +8°C maximálne 2 dni, pri dlhšom skladovaní boli
zmrazené a uloţené pri teplote <-25ºC aţ do vyšetrenia. Ako pozitívne boli hodnotené séra
s hladinou sérových protilátok ≥20 U/mL (dospelí) a >10 U/ml (deti do 15 rokov). Pozitívne
výsledky neboli ďalej konfirmované metódou imunoblotu.
Priamy dôkaz H.pylori zaloţený na kvalitatívnom dôkaze antigénu H. pylori vo vzorkách
stolice sa vykonal imunochromatografickým testom s pouţitím špecifických monoklonálnych
protilátok (Dialab, Rakúsko). Vzorky stolice boli vyšetrené v deň odberu, alebo najneskôr
na druhý deň. V takom prípade boli vzorky do druhého dňa uloţené v chladničke pri teplote
+2°C aţ +8°C.
Pri invazívnych diagnostických testoch boli bioptické vzorky odobraté zo sliznice ţalúdka
a transportované do laboratória v sterilnej skúmavke s 2ml 10% roztoku glukózy. Vzorky
boli do laboratória dopravené väčšinou do 2 hodín od odberu, v prípade dlhšieho transportu
boli vzorky uchovávané pri teplote +4°C aţ +8°C. Po homogenizácii bioptickej vzorky bola
časť pouţitá na test RUT, ktorý bol hneď po inkubácii vyhodnotený na základe zmeny
sfarbenia acidobázického indikátora. Z druhej časti materiálu sa pripravil mikroskopický náter
na podloţnom sklíčku. Preparát bol následne farbený podľa Grama, alebo Giemsu.
Mikroskopicky bol H. pylori identifikovaný na základe charakteristickej morfológie
a usporiadania baktérií vo vyšetrovanom tkanive.
Pri porovnávaní pouţitých diagnostických metód boli ako pozitívni hodnotení iba tí
pacienti, u ktorých sa prítomnosť H. pylori v bioptickej vzorke potvrdila mikroskopicky,
alebo boli súčasne pozitívne dva iné testy. Vo všetkých sledovaných skupinách pacientov,
u ktorých bol H. pylori dokazovaný invazívnymi a zároveň neinvazívnymi testami nebol
časový interval medzi sérologickým vyšetrením, vyšetrením antigénu v stolici,
resp. vyšetrením bioptického materiálu väčší ako 14 dní. Pacienti boli vyšetrení jedenkrát,
opakovane vyšetrovaní pacienti boli zo súboru vyradení.
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Štatistické dáta boli vyhodnotené na hladine 95%, s pouţitím štatistického programu
VassarStats (Richard Lowry, Vassar College, NY, USA).
Výsledky
V rokoch 2000-2005 sa na pracovisku HPL s.r.o., vyšetrilo spolu 5121 pacientov na dôkaz
protilátok triedy IgG proti H. pylori. Pozitívnych bolo 2362 (46%). U 1607 pacientov bolo
popri vyšetrení vzoriek séra na prítomnosť protilátok IgG voči H. pylori zároveň vykonané aj
bioptické vyšetrenie s mikroskopickým dôkazom H. pylori a rýchlym ureázovým testom.
Výsledky sú uvedené v tabuľke 1. Prevalencia H. pylori v tejto skupine pacientov bola 38,6%
(CI = 36,2%-41,1%, p<0,05). Zo 101 vyšetrených detí do 10 rokov veku bolo pozitívnych 13
(12,9%).
V rokoch 2008 aţ 2012 boli na pracovisku HPL s.r.o. na prítomnosť protilátok triedy IgG
proti H. pylori analyzované vzorky od 39845 pacientov. Prítomnosť protilátok bola potvrdená
u 11943 pacientov, čo predstavuje 30% z celkového počtu vyšetrených. U 1213 pacientov
z daného súboru boli stanovené protilátky proti H. pylori a zároveň boli u nich vyšetrené
bioptické vzorky mikroskopicky a rýchlym ureázovým testom. Výsledky sú uvedené
v tabuľke č. 1.
Tabuľka č. 1: Výsledky vyšetrenia IgG protilátok proti H. pylori, mikroskopického dôkazu
a rýchleho ureázového testu (RUT) v súboroch pacientov vyšetrených v rokoch 2000-2005 a 20082012 u pacientov vyšetrených v HPL s.r.o.

Celkový počet
Dôkaz IgG
Mikroskopický dôkaz
RUT

2000-2005

2008-2012

1607

1213

Pozitívni
817 (51%)
614 (38%)
487 (30%)

Negatívni
790
993
1120

Pozitívni
520 (43%)
149 (12%)
114 (9%)

Negatívni
693
1064
1099

Súhrnná prevalencia infekcie H. pylori v skupinách pacientov vyšetrených v HPL s.r.o.
v rokoch 2000-2005 a 2008-2012 bola 12,4% (CI = 10,7%-14,5%, p<0,05). Vývoj
prevalencie v rokoch 2005 a 2008 aţ 2012 je znázornený na grafe č.1. Z 54 detí do 10 rokov
bolo pozitívnych 5, čo predstavuje 9,26%.

Graf č. 1: Vývoj prevalencie vyhodnotenej z výsledkov špecifických IgG protilátok proti H. pylori,
mikroskopického vyšetrenia (M) a rýchleho ureázového testu (RUT) v rokoch 2005 a 2008 aţ 2012
u pacientov vyšetrených v HPL s.r.o.
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V rokoch 2008 aţ 2012 boli na pracovisku HPL s.r.o. analyzované vzorky stolice od 57849
pacientov na prítomnosť antigénu H. pylori. Z 57849 všetkých vyšetrených vzoriek bol
antigén v stolici dokázaný v 11726 prípadoch (20,2%). V skupine detí do 10 rokov bolo
vyšetrených 4362 pacientov, antigén v stolici bol dokázaný u 227 z nich (5,2%). Z celkového
počtu analyzovaných vzoriek bol u 6058 pacientov popri antigéne v stolici dokazovaný H.
pylori aj mikroskopickým vyšetrením bioptických vzoriek a rýchlym ureázovým testom.
Výsledky sú uvedené v tabuľke č.2.
Tabuľka č. 2: Porovnanie výsledkov HpsAg, mikroskopického vyšetrenia a rýchleho ureázového
testu v rokoch 2008-2012 u pacientov vyšetrených v HPL s.r.o.

Celkový počet

6058
Pozitívni
1534 (25%)
506 (8%)
280 (5%)

Dôkaz HpsAg
Mikroskopické vyšetrenie
Rýchly ureázový test

Negatívni
4524
5552
5778

Prevalencia v súbore takto vyšetrovaných pacientov bola iba 8,4% (CI = 7,8 aţ 8,8, p<0,05).
Vývoj prevalencie v sledovanom období znázorňuje graf č.2. Zo 138 vyšetrených detí do 10
rokov boli pozitívne iba dve, čo predstavuje 1,45%.

Graf č. 2: Vývoj prevalencie infekcie H. pylori podľa výsledkov HpsAg, mikroskopického vyšetrenia
a rýchleho ureázového testu v rokoch 2008 aţ 2012 v HPL s.r.o.

Výsledky výpočtu citlivosti, špecifickosti, pozitívnej prediktívnej hodnoty (PPH)
a negatívnej prediktívnej hodnoty (NPH) vzhľadom na mikroskopický dôkaz H.pylori
a rýchly ureázový test v jednotlivých sledovaných skupinách s sú uvedené v tabuľke č 3.
Tabuľka č. 3: Porovnanie citlivosti, špecifickosti, negatívnej (NPH) a pozitívnej prediktívnej hodnoty
(PPH) neinvazívnych testov vzhľadom na mikroskopický dôkaz H.pylori a rýchly ureázový test.

Dôkaz IgG zo séra
2000- 2005
Dôkaz IgG zo séra
2008- 2012
Dôkaz HpsAg
2008- 2012

Citlivosť
CI (p<0,05)
90%
(87,3-92,2)
92%
(86,2-95,6)
98,8%
(97,3-99,5)

Špecifickosť
CI (p<0,05)
73,8%
(70,9-76,5)
64,1%
(61,1- 67)
81,4%
(80,4-82,4)

NPH
CI (p<0,05)
92,2%
(90- 93,9)
98,3%
(97- 99)
99,8%
(99,7-99,9)

PPH
CI (p<0,05)
68,4%
(65,1-71,6)
27%
(23- 31)
33%
(30,5-35,2)
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V Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši boli na prítomnosť
antigénu H. pylori v rokoch 2009 aţ 2013 vyšetrované vzorky stolice od 854 pacientov,
pričom pozitívnych bolo 205 vzoriek, čo predstavuje 24%. Detí do 15 rokov veku bolo
vyšetrených 96, z toho bolo pozitívnych 9, čo predstavuje 9,3%. Z celkového počtu 854 boli u
42 pacientov odobraté aj bioptické vzorky sliznice ţalúdka, ktoré boli vyšetrené
mikroskopicky. Z uvedených 42 pacientov bol dôkaz antigénu v stolici pozitívny u 14
pacientov, mikroskopický dôkaz bol pozitívny u 6 pacientov.
Diskusia.
Diagnostika infekcie H. pylori je komplexná, v praxi je dostupných viacero invazívnych
a neinvazívnych diagnostických vyšetrení. Jednotlivé metódy majú svoje výhody aj
nevýhody, pričom v súčasnosti ani jedna z dostupných diagnostických metód nie je ideálna
pre všetky klinické situácie.
V práci sme porovnali v praxi najdostupnejšie neinvazívne diagnostické metódy na dôkaz
infekcie vyvolanej H. pylori s potvrdením H. pylori v bioptickej vzorke ţalúdočnej sliznice
ako referenčnou metódou. Všetky v práci pouţité neinvazívne diagnostické testy vykazovali
pomerne vysokú citlivosť, a rovnako aj vysokú negatívnu prediktívnu hodnotu. Hodnoty
týchto parametrov sa zvyšovali so zniţujúcou sa prevalenciou infekcie vo vyšetrovaných
skupinách pacientov. Špecificita a najmä pozitívna prediktívna hodnota neinvazívnych
diagnostických metód boli v nami vyšetrených súboroch pacientov veľmi nízke
a v jednotlivých sledovaných rokoch sa so zniţujúcou sa prevalenciou infekcie ešte ďalej
zniţovali.
Spoľahlivosť testov na dôkaz antigénu H. pylori v stolici sa môţe líšiť, o čom svedčia
početné práce iných autorov. V 12-tich analyzovaných štúdiách s celkovým počtom 957
vyšetrených pacientov sa špecifickosť a citlivosť dôkazu antigénu H. pylori v stolici
pri pouţití monoklonálnych protilátok pohybovala v rozmedzí 89%-96% a 94%-97% (8).
Naproti tomu v práci od Domingueza a spol., v ktorej bol celkový počet sledovaných
pacientov 239, sa uvádzajú hodnoty citlivosti 91,7% a špecifickosti len 70,7% (9). Variabilita
spoľahlivosti týchto testov závisí aj od výrobcu testu. Španielski autori v práci z roku 2010
porovnali citlivosť a špecifickosť troch rôznych imunochromatografických testov na dôkaz
antigénu H. pylori v stolici. V ich štúdii sa citlivosť jednotlivých testov pohybovala
v rozmedzí 69%-90% a špecifickosť dosahovala hodnoty 89%-90% (6). Naše výsledky
dokumentujú dobrú citlivosť testov na dôkaz antigénu v stolici, avšak špecifickosť je veľmi
nízka. Pravdepodobnou príčinou je pomerne nízka prevalencia infekcie spôsobenej H. pylori
v nami vyšetrovaných súboroch pacientov.
Výrazná diskrepancia medzi pozitivitou neinvazívnych a invazívnych diagnostických
metód nie je prekvapivá pri sérologickom dôkaze IgG protilátok voči H. pylori. Stanovenie
špecifických IgG protilátok nie je podľa viacerých odporúčaní spoľahlivým testom určeným
na diagnostiku aktuálnej infekcie vyvolanej H. pylori (4,13). Názory na opodstatnenosť
vyšetrovania sérových protilátok sa však rôznia. Na Slovensku v súčasnosti nie je v uvedenej
oblasti platné odborné usmernenie MZ SR, ktoré by pojednávalo konkrétne o stanovovaní
protilátok pri diagnostike infekcie vyvolanej H .pylori. Odborné usmernenie MZ SR z roku
2009, ktoré odporúčalo vyšetrovanie protilátok iba v triede IgG, bolo v roku 2010 nahradené
novým usmernením, ktoré však bliţšie nešpecifikuje, ktoré triedy protilátok by mali byť
stanovované, a ani v akých indikáciách (19,20).
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Pri analýze našich výsledkov sa javí ako zaráţajúca vysoká pozitivita dôkazu antigénu
HpsAg v stolici v porovnaní s mikroskopickým vyšetrením bioptickej vzorky u identického
pacienta. Najpravdepodobnejším vysvetlením je skutočnosť, ţe pri dôkaze antigénu H. pylori
v stolici sme antigén dokazovali imunochromatografickými metódami, ktorých špecifickosť
je vo všeobecnosti niţšia ako pri vyšetrení prostredníctvom metódy ELISA za pouţitia
monoklonálnych protilátok (16). Túto skutočnosť potvrdzujú práce viacerých autorov
(6,7,27). K ďalším príčinám by mohla teoreticky patriť aj falošná pozitivita HpsAg spôsobená
prítomnosťou krvi vo vyšetrovanej vzorke stolice (26). Príčinami zistenej diskrepancie by
mohla byť aj falošná negativita mikroskopického vyšetrenia bioptickej vzorky
v dôsledku nerovnomernej distribúcie H. pylori vo vyšetrovanom materiáli, alebo aj
s krvácania do GIT. Upozorňujú na to práce, ktoré potvrdzujú súvislosť medzi prítomnosťou
krvi v ţalúdku a zníţenou spoľahlivosťou mikroskopického vyšetrenia, prípadne aj RUT
z takejto bioptickej vzorky (18).
Prevalencia infekcií vyvolaných H.pylori na Slovensku má klesajúci trend a pohybuje sa
na úrovni 30%-40% a menej. Dokumentujú to výsledky sérologických vyšetrení
a retrospektívne hodnotenia dátových súborov v roku 2005, ako aj prezentované údaje z iných
pracovísk (3). Kuţela a kol. uvádzajú, na základe štúdie 1838 pacientov starších ako 18 rokov
a vyšetrených v roku 2007 pomocou dychového UBT testu, prevalenciu 35% (14). Výrazný
pokles prevalencie infekcie vyvolanej H.pylori zaznamenali aj českí autori, ktorí na základe
vyšetrenia UBT uvádzajú prevalenciu 23,5% (5). Pokiaľ hodnotíme naše výsledky,
prevalencia infekcie H. pylori sa v spádovej oblasti HPL od roku 2005 aţ do roku 2012
podstatne zníţila. Prevalencia vypočítaná len zo vzoriek séra vyšetrených na prítomnosť
protilátok triedy IgG proti H. pylori sa zníţila zo 46% v roku 2005 na 30% v roku 2012. Ak
zoberieme do úvahy iba pacientov, u ktorých bol H. pylori dokazovaný nielen prítomnosťou
protilátok, ale aj mikroskopicky a RUT, prevalencia sa zníţila ešte výraznejšie, a to z 38,6%
v roku 2005 na 12,4% v roku 2012.
Prevalencia určená z výsledkov dôkazu antigénu v stolici sa od roku 2008 po rok 2012
zníţila z 24,1% na 18,5%. Pri pacientoch, u ktorých bol dokazovaný HpsAg a zároveň bola
bioptická vzorka analyzovaná mikroskopicky, sa prevalencia zníţila z 10,8% v roku 2008
na 7,8% v roku 2012.
Relevantné údaje prevalencie infekcie vyvolanej H.pylori u detí na Slovensku zatiaľ
chýbajú. Kabátová (3) uvádza pri retrospektívnom hodnotení súboru 1053 pacientov
vyšetrených endoskopiou horného GITu v rokoch 2002-2006 pozitivitu na úrovni 48%. Bureš
a kol. vo svojej práci z roku 2013 uvádza pokles prevalencie v Českej republike u detí do 15
rokov na 4,8% (5). Pri analýze našich výsledkov pozorujeme od roku 2000 aţ po rok 2012
podobné výrazné zníţenie prevalencie u detí do 10 rokov. Ak zoberieme do úvahy pozitivitu
vzoriek detí, u ktorých boli dokazované protilátky proti H. pylori a zároveň boli vyšetrené aj
bioptické vzorky tkaniva mikroskopicky a RUT, prevalencia sa od rokov 2000 aţ 2005
do okov 2008 aţ 2012 zníţila z 12,9% na 9,26%. Pri samotnom dôkaze HpsAg u detí do 10
rokov, v rokoch 2008 aţ 2012, dosiahla prevalencia hodnotu 5,36%, avšak pri súčasnom
mikroskopickom vyšetrení a RUT bioptickej vzorky dosiahla hodnotu len 1,45%.
Výsledky dôkazu infekcie spôsobenej H. pylori v Liptovskej nemocnici s poliklinikou
v Liptovskom Mikuláši naznačujú vyššiu prevalenciu ako v spádovej oblasti HPL s.r.o.
laboratória. Táto skutočnosť jednak potvrdzuje hypotézu, ţe prevalencia infekcie H. pylori
na Slovensku sa zvyšuje od západu na východ, alebo tento fakt môţe súvisieť aj s podstatne
menším počtom vzoriek analyzovaných v Liptovskej nemocnici s poliklinikou v Liptovskom
Mikuláši.
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Zaujímavým zistením bolo, ţe prevalencia vypočítaná iba z výsledkov neinvazívneho dôkazu
HpsAg (25,2%) na tomto pracovisku sa veľmi nelíšila od hodnoty prevalencie získanej
z výsledkov invazívneho mikroskopického vyšetrenia bioptickej vzorky (24,6%). U detí do 15
rokov to bolo 9,3% pri dôkaze HpsAg a 10,3% pri mikroskopickom vyšetrení bioptickej
vzorky.
Výrazné celkové zníţenie prevalencie infekcie H. pylori súvisí pravdepodobne
s realizáciou záverov Maastrichtského konsenzu z roku 2005 („test and treat“), na základe
ktorého bola väčšina H. pylori pozitívnych pacientov testovaná neinvazívnymi
diagnostickými metódami a následne preliečená ATB terapiou. Ďalším vysvetlením by mohlo
byť aj zvyšovanie socioekonomického statusu a hygienického štandardu vyšetrovaných
populácií (12,14,16).
Záver
V súčasnosti je na Slovensku najpouţívanejším testom na diagnostiku infekcie vyvolanej
H. pylori neinvazívny dôkaz antigénu pôvodcu v stolici, a to aj vďaka nízkej cene, dobrej
dostupnosti a minimálnej záťaţi pacienta. Spoľahlivosť dôkazu antigénu H. pylori v stolici
imunochromatografickými metódami sa však môţe líšiť v závislosti od typu testu, alebo aj
výrobcu. Potvrdzujú to aj naše výsledky, kde tieto testy vykazovali pomerne vysokú falošnú
pozitivitu. Podľa odporúčaní Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a usmernenia
Ministerstva zdravotníctva je HpsAg spolu s dychovým UBT testom vhodným neinvazívnym
vyšetrením infekcie spôsobenej H. pylori. Ako potvrdzujú naše výsledky, vysoká citlivosť
a vysoká negatívna prediktívna hodnota pri nízkej špecifickosti a nízkej pozitívnej
prediktívnej hodnote predurčujú dôkaz HpsAg na skríningové pouţitie. Pouţitie tohto testu
pri stratégii „test and treat“ je tieţ sporné, keďţe môţe navádzať ku neopodstatnenému
uţívaniu antimikrobiálnych liečiv. Z toho dôvodu by mal byť výsledok
imunochromatografického dôkazu antigénu v stolici v prípade následnej eradikácie H.pylori
vţdy konfirmovaný invazívnymi diagnostickými metódami, prípadne dychovým UBT.
Z výsledkov prezentovaných v práci je zrejmé, ţe zniţovanie prevalencie infekcie H. pylori
sprevádza pokles spoľahlivosti neinvazívnych diagnostických testov. Dôkaz H. pylori
neinvazívnymi diagnostickými metódami má pri zniţujúcej sa prevalencii infekcie vyvolanej
H. pylori v populácii síce veľmi dobrú senzitivitu a negatívnu prediktívnu hodnotu, ale veľmi
nízku pozitívnu prediktívnu hodnotu. Keďţe prevalencia infekcie spôsobenej H. pylori v
spádovej oblasti HPL laboratória sa na základe vyššie uvedených výsledkov pohybuje
v rozmedzí menšom aţ rovnom 20%, môţe byť stratégia „test and treat“, aj na základe
odporúčaní IV. Maastrichtského konsenzu, nedostatočne efektívna.
V práci boli použité výsledky vyšetrení z pracoviska, HPL spol s r.o.
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Na odborný kniţný trh sa dostáva publikácia autorov MVDr. Emílie Dvoroţňákovej,
PhD. a prof. MVDr. Pavla Dubinského, DrSc. z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach:
Imunita pri tkanivových helmintozoonózach. Skúsení a erudovaní autori sa zamerali
na najzávaţnejšie parazitárne helmintozoonózy: echinokokózu spôsobenú u človeka
larválnym štádiom pásomnice psej Echinococcus granulosus, alveolárnu echinokokózu
spôsobenú líščou pásomnicou E. multilocularis, trichinelózu, askariózu spôsobenú oblými
červami Ascaris lumbricoides a A. suum a larválnu toxokarózu. Všetky tieto zoonózy
predstavujú váţnu a stálu hrozbu pre zdravie človeka.
Monografia obsahuje 9. kapitol. Textová časť je v závere publikácie doplnená kvalitnou
obrazovou prílohou. Po úvodnej kapitole, kde autori uvádzajú čitateľa do zámeru a cieľov
monografie zaradili dve kapitoly, v ktorých sa zaoberajú obrannými mechanizmami
hostiteľov a následne aj únikovými mechanizmami helmintov pred imunitou hostiteľa. Aj
menej zainteresovaný čitateľ po preštudovaní týchto kapitol získa potrebné poznatky (vrátane
najnovších) o imunitných mechanizmoch pri konkrétnych parazitózach uvedených v
kapitolách 4. aţ 7. Tieto kapitoly majú rovnakú štruktúru, nosnou podrobne prezentovanou
a odborne vysokohodnotnou témou a kapitolou pri kaţdej zoonóze sú imunitné mechanizmy.
U kaţdej helmintózy autori predstavujú antigény larválnych štádií jednotlivých parazitov s ich
imunogénnymi účinkami a odpoveď hostiteľa na antigénne stimuly. Veľkú pozornosť venujú
imunopatologickým mechanizmom a tieţ diagnostike parazitóz s aktuálnymi metódami ich
dôkazu. Autori však neostali iba pri imunitných mechanizmoch, ale kaţdá parazitozoonóza je
predstavená komplexne, vrátane biológie a vývinových cyklov. Podrobne sú pri kaţdej
parazitóze prezentované moţnosti liečby, metódy a moţnosti prevencie, vrátane pouţitia
vakcín, ktoré zniţujú riziko nakazenia pôvodcami prezentovaných parazitozoonóz.
Predkladanú publikáciu hodnotím vysoko pozitívne. Poskytuje komplexné poznatky
o najzávaţnejších helmintozoonózach a predstavuje obohatenie dostupnej literatúry
pre parazitológov v humánnej i veterinárskej praktickej i vedeckej oblasti. Nepochybujem, ţe
po publikácii siahnu aj lekári i laboratórni diagnostici, pracovníci v oblasti epidemiológie,
ktorým taktieţ publikácia ponúka nové a uţitočné poznatky. Publikácia bude aj obohatením
študijných zdrojov najmä pre študentov vyšších stupňov vysokoškolského vzdelávania
prírodovedných smerov, veterinárnej a humánnej medicíny.
F. Ondriska
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Základné informácie o postgraduálnom vzdelávaní v odbore klinická mikrobiológia
Účasť na postgraduálnom vzdelávaní je dôleţitou podmienkou odborného rastu kaţdého
zdravotného pracovníka. Nasledujúce riadky objasňujú podmienky na zaradenie ako aj
úspešné absolvovanie špecializačného štúdia.
Do 1.7.2013 sa ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov uskutočňovalo na základe
Nariadenia vlády Slovenskej republiky 296/2010 Z.z. z 9. júna 2010 o odbornej
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobu ďalšieho vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných
pracovných činností.
Od 1. 7. 2013 vstúpilo do platnosti Nariadenie vlády Slovenskej republiky 111/2013 Z.z.,
na základe ktorého je špecializačné štúdium presne definované pomocou minimálnych
štandardov jednotlivých akreditovaných odborov. Podmienkou pre ďalšie vzdelávanie
na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) je zaradenie uchádzača do špecializačného
odboru, pričom podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky 111/2013 Z.z. nemôže
uchádzač požiadať o zaradenie sám. Podľa uvedeného Nariadenia vlády sa zaraďuje
do štúdia len ku dvom dátumom, a to 1. októbra a 1. februára. Uvedené dátumy predstavujú
súčasne začiatok špecializačného štúdia.
Podľa v súčasnosti platnej legislatívy je podmienkou ďalšieho vzdelávania na SZU
uzavretie zmluvy o špecializačnom štúdiu medzi účastníkom vzdelávania a vzdelávacou
inštitúciou, ktorú je potrebné podpísať súčasne so zaradením. Tlačivo zmluvy je dostupné
na webovej stránke LF SZU a webovej stránke SSKM/vzdelávanie.
Zmluvu je vhodné zaslať na Organizačno-metodický odbor SZU (OMO) vyplnenú a
podpísanú v 2. exemplároch. Po zaradení do odboru bude jeden exemplár zmluvy podpísaný
dekanom LF SZU vrátený uchádzačovi. Zmluva, ktorú obdrţí, bude súčasťou dokladov
prihlášky na špecializačnú/certifikačnú skúšku. Je dôleţité si uvedomiť, ţe nie je možné
započítať prax pred dátumom zaradenia do špecializačného odboru. Výnimku tvoria
odbory podľa prílohy č. 3 časti A, písmeno d, Nariadenia vlády, kam patrí aj „klinická
mikrobiológia“, ale najviac v dĺţke 1/3 akreditovaného špecializačného študijného programu
v príslušnom špecializačnom odbore.
V prílohe č.3 ku Nariadeniu vlády 296/2010 Z.z. sú taxatívne uvedené jednotlivé
špecializačné odbory a certifikačné pracovné činnosti spolu s minimálnou dĺţkou
špecializačného štúdia. Presnú dĺžku štúdia špecializačného štúdia určujú akreditované
špecializačné a certifikačné minimálne štandardy pre jednotlivé odbory. Minimálne
štandardy sú uvedené na webovej stránke MZSR, LF SZU a SSKM. Po zaradení
do príslušného špecializačného/certifikačného odboru je potrebné kontaktovať vedúceho
príslušného pedagogického útvaru.
V rámci ďalšieho vzdelávania sa okrem aktivít uvedených v minimálnych štandardoch
stalo povinným absolvovanie krátkodobého (1-2 dni) školiaceho miesta v kaţdom roku štúdia
– tzv. kontrolné dni .
Postgraduálne vzdelávanie v klinickej mikrobiológii sa týka nasledovných špecializačných
odborov:
klinický mikrobiológ
laboratórny diagnostik
zdravotnícky laborant
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Klinický mikrobiológ
Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy v študijnom odbore Klinická
mikrobiológia sú uvedené v prílohe č. 17 Vestníka MZSR č. 58 zo dňa 15.10.2010 /str.8182/. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Klinická
mikrobiológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá etiopatogenézou a laboratórnou
diagnostikou chorôb mikrobiálnej etiológie, ako aj monitorovaním priebehu a terapie chorôb.
Poskytuje a interpretuje výsledky priamej a nepriamej diagnostiky vrátane skúšania citlivosti
na antiinfekčné liečivá. Špecializačné štúdium trvá minimálne štyri roky, pričom klinická prax
trvá minimálne jeden rok, laboratórna prax minimálne tri roky. Špecializačné štúdium sa
ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce.
Postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore „klinický mikrobiológ“ poskytuje LF
SZU. Odborným garantom špecializačného štúdia je t.č. Doc. MUDr. Milan Nikš, CSc.,
kontakt: niks.m@gmx.at
Laboratórny diagnostik
Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy v študijnom odbore
Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii sú uvedené v prílohe č. 17
Vestníka MZSR č. 58 zo dňa 15.10.2010 /str.423-424/.
Laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológií je monovalentný
špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá laboratórnou diagnostikou ochorení mikrobiálnej
(bakteriálnej, vírusovej, mykotickej a parazitárnej) etiológie a laboratórnou interpretáciou
výsledkov priamej a nepriamej mikrobiologickej diagnostiky. Špecializačné štúdium trvá štyri
roky a nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom alebo
inţinierskom študijnom programe v študijnom odbore prírodovedného alebo technického
smeru so zameraním na mikrobiológiu, chémiu, biochémiu, biológiu, (jednoodborové
štúdium) a získanie osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve.
Špecializačné štúdium pozostáva z praktickej a teoretickej časti, pritom praktické
vzdelávanie má prevahu. Ukončí sa špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej súčasťou je
obhajoba písomnej práce z oblasti priamej alebo nepriamej mikrobiologickej diagnostiky
obsahujúca súhrn poznatkov v danej oblasti a vlastné výsledky práce.
Odbornú spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní laboratórny
diagnostik následne definuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky 111/2013 Z.z. §65,
str.22-23.
Postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore „laboratórny diagnostik“ poskytuje LF
SZU. Odborným garantom špecializačného štúdia je t.č. Doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.,
kontakt: danica.stanekova@szu.sk
Zdravotnícky laborant
Minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy v študijnom odbore
Vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii sú uvedené v prílohe č. 10 Vestníka MZSR
č. 58 zo dňa 15.10.2010 /str.365-366/
Podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky 111/2013 Z.z. (10) Odbornou spôsobilosťou
na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore Laboratórne a
diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným
stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie
odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
laboratórne metódy v klinickej mikrobiológii podľa tohto nariadenia vlády.
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Na základe Nariadenia vlády /NV/ SR č. 111/2013 Z.z., ktorým sa dopĺňa NV SR č.
296/2010 Z.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“. Spomínaný zákon je t.č. v pripomienkovom konaní
za účelom obnovy realizácie špecializačného štúdia.
Postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore zdravotnícky laborant poskytuje FOZOŠ
SZU. Odborným garantom špecializačného štúdia je t.č. Mgr. Alena Ofúkaná, kontakt:
alena.ofukana@szu.sk
Súčasťou špecializačnej skúšky vo všetkých troch špecializačných odboroch je úspešná
obhajoba špecializačnej práce. Pri písaní špecializačnej práce je potrebné dodrţiavať
„Smernicu o náleţitostiach špecializačnej práce“, uverejnenej na internetovej stránke Ústavu
mikrobiológie SZU. Jej cieľom je vymedzenie poţiadaviek na obsah a na formálnu úpravu
práce v súlade s medzinárodnými normami a štandardami. Odporúčaný rozsah práce je 25-40
normostrán (bez tabuliek a obrázkov). Obsahovo sa práca má členiť na úvod - literárny
prehľad problematiky, vlastné výsledky, diskusiu a závery. Literárne údaje by mali obsahovať
pribliţne 30-40 citácii.
Je potrebné vyhnúť sa formálnym a obsahovým nedostatkom pri písaní práce, ktoré
najčastejšie bývajú nasledovné:
Nesprávne zvolený alebo nereprezentatívny súbor vzoriek alebo pacientov.
Nesprávne zvolené, nedostatočné alebo neaktuálne diagnostické metódy a postupy
pouţité v práci.
Nedostatočná analýza výsledkov / absencia analýzy výsledkov napr. podľa
vyšetrovaného biologického materiálu, veku pacientov, pohlavia, diagnózy,
nemocničného oddelenia a pod/.
Nesprávne hodnotenie a interpretácia výsledkov /zámena „počtu pacientov“ s „počtom
vzoriek“ či počtom vyšetrení“, nevylúčenie identických opakovaných vyšetrení
od jedného pacienta a pod/.
Chýbanie vlastných stanovísk autora ku dosiahnutým výsledkom, ku ich interpretácii
a chýbanie odporúčaní vyplývajúcich z práce pre prax.
Citovanie starších učebných textov, resp. uţ neaktuálnej odbornej literatúry
Podmienky a podrobnosti postgraduálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
v odbore klinická mikrobiológia sú uverejnené na nasledovných internetových stránkach:
http://www.szu.sk/index.php?&menu=153&oid=#menutop
http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=130&idpart=4&iddp=2
www.sskm.tym.sk/vzdelavanie
Danica Staneková, Milan Nikš a Alena Ofúkaná,
Ústav mikrobiológie SZU, Bratislava
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K životnému jubileu Prof. MUDr. Daniely Kotulovej, PhD.

V júli tohto roku oslávila profesorka MUDr. Daniela Kotulová, PhD. svoje ďalšie ţivotné
jubileum. Celý rad generácií študentov medicíny, klinických mikrobiológov a všeobecne
zdravotníkov spája meno profesorky Kotulovej celkom prirodzene s medicínskymi odbormi
mikrobiológie a imunológie. Profesorka Kotulová spojila celý svoj profesijný ţivot
s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobila aţ do roku 2010 ako
prednostka Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Fakultnej
nemocnice v Bratislave. Bola zakladateľkou a prvou predsedníčkou Slovenskej spoločnosti
klinickej mikrobiológie Slovenskej lekárskej spoločnosti.
Narodila sa 13. júla 1939 v Budapešti ako dcéra slovenského vyslanca, diplomata,
právnika a vysokoškolského profesora JUDr. Jána Spišiaka. Detstvo preţila v Budapešti,
školské roky v Trenčíne a neskôr v Bratislave, kde v roku 1956 maturovala. Po maturite sa
rozhodla pre lekárske povolanie. Štúdium medicíny absolvovala na Lekárskej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1962 promovala.
Po promócii ju upútala pedagogická a vedecká práca, a tak nastúpila na miesto asistentky
na Katedre biológie LF UK v Bratislave. O dva roky neskôr prešla na vtedy novo zriadenú
Katedru lekárskej mikrobiológie a imunológie LFUK. Pod vedením docenta Jána Štefanoviča
sa začala orientovať na problematiku funkcie makrofágov a ich účasti na antiinfekčnej
imunite. V roku 1967 získala atestáciu prvého stupňa v odbore Lekárska mikrobiológia
a o dva roky neskôr, v roku 1969, obhájila tézy svojej kandidátskej dizertačnej práce
venovanej výskumu procesov fagocytózy a mikrobiálnej cídie. K jej ďalšiemu vedeckému
profilovaniu a zanietenosti pre imunológiu nepochybne prispel aj študijný pobyt na Statens
Serum Institut v Kodani. Absolvovala ho v laboratóriu Dr. Joan Rhodes, ktoré sa
špecializovalo na výskum mechanizmov prirodzenej bunkovej imunity.
Nasledovalo obdobie systematickej odbornej a vedeckej práce a v roku 1978 MUDr.
Kotulová získala atestáciu druhého stupňa v odbore Lekárska mikrobiológia a následne
obhájila docentskú habilitačnú prácu na tému „Aktivita makrofágov a imunitné reakcie
organizmu“. V roku 1984 absolvovala nadstavbovú atestáciu v odbore Lekárska imunológia.
Pedagogickú hodnosť profesora v odbore mikrobiológie získala na Lekárskej fakulte
Masarykovej Univerzity v Brne v roku 1998.
Vedecko-výskumná činnosť prof. Kotulovej sa od začiatku spájala s medicínskou praxou.
Problematiku nešpecifickej bunkovej imunity vnímala ako významný faktor, ktorý sa podieľa
na antiinfekčnej imunite človeka. V rámci širšieho zamerania vtedajšej Katedry mikrobiológie
a imunológie na prirodzenú imunitu, ktoré garantoval profesor Ján Štefanovič, sa profesorka
Kotulová od začiatku sústredila na problematiku štúdia mechanizmov prirodzenej bunkovej
imunity a moţností jej modulácie. Ako hlavná riešiteľka a spoluriešiteľka postupne pracovala
na viacerých úlohách vtedajšieho Štátneho a rezortného plánu výskumu.
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K najcennejším výsledkom jej práce v tomto období patril návrh na štandardné metódy
prípravy baktériových „stock“ vakcín a vypracovanie štandardného pracovného postupu
na prípravu autovakcín. V spolupráci s kolegami z Lekárskej fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci vznikol v roku 1992 patent „Nespecifická bakteriální vakcína k prevenci a terapii
bakteriálních, houbových a virových infekcí“ a v roku 1995 v spolupráci s kolegami
z Endokrinologického ústavu SAV patentovanie protizápalového prostriedku na báze
derivátov kyseliny kójovej.
Z ďalších významných výskumných aktivít jubilantky treba spomenúť štúdium
Streptococcus pneumoniae vo vzťahu k infekciám v detskom veku, štúdium faktorov
virulencie Pseudomonas aeruginosa v súvislosti s interakciami s imunitným systémom
hostiteľa a sledovanie mechanizmov rezistencie baktérií na antiinfekčné liečivá. Po mnoho
rokov sa venovala výskumu stafylokokov, pričom sa sústredila na význam týchto baktérií
pri tvorbe biofilmu a na ich účasť pri infekciách spojených s prítomnosťou cudzieho telesa
v organizme.
Celkovo obraz vedecko-výskumnej práce prof. Kotulovej ilustruje viac ako 150
publikovaných vedeckých a odborných prác s vyše 300 citačnými ohlasmi a viac ako 300
prednášok na odborných podujatiach doma a v zahraničí. K publikačnej činnosti patrí aj
autorstvo a spoluautorstvo na viacerých vysokoškolských učebných textoch. S vedeckou
odbornou činnosťou súvisí aj jej pôsobenie v redakčných radách štyroch slovenských
a českých odborných časopisov (Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Epidemiologie,
mikrobiologie, imunologie, Acta Chemotherapeutica a Diagnóza). Bola členkou Vedeckej
rady Univerzity Komenského a pôsobila vo vedeckej rade Lekárskej fakulty UK a vedeckej
rade bývalého Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov.
Ako pedagóga charakterizuje profesorku Kotulovú široký odborný rozhľad. Napriek
spočiatku prevaţujúcej vedeckej a výskumnej orientácii na lekársku imunológiu sa vţdy
systematicky venovala výučbe mikrobiológie a imunológie v celej šírke odboru. Popri
pôsobení na Lekárskej fakulte UK v Bratislave prednášala lekársku mikrobiológiu aj
na Jeseniovej lekárskej fakulte v Martine, na Prírodovedeckej fakulte a aj na Filozofickej
fakulte UK v Bratislave.
Po rozčlenení Katedry mikrobiológie a imunológie na dva oddelené ústavy v roku 1991 sa
prof. Kotulová stala prednostkou samostatného Mikrobiologického ústavu LFUK.
Osamostatnenie predmetu prinieslo nové úlohy v pedagogike, predovšetkým nutnosť
akcentovať klinické aspekty pri výučbe lekárskej mikrobiológie. Pod vedením profesorky
Kotulovej sa podstatne rozšírila paleta vyšetrovacích postupov a metód vykonávaných
v diagnostických laboratóriách pričlenených ku Mikrobiologickému ústavu LFUK. Sama
viedla špecializované laboratórium pre prípravu terapeutických a hyposenzibilizačných stock
vakcín a autovakcín, ktoré sa pre individuálnych pacientov na ústave pripravujú dodnes. Jej
pričinením získal Mikrobiologický ústav štatút zdruţeného pracoviska Lekárskej fakulty
a Fakultnej nemocnice.
Profesorka Kotulová sa po mnoho rokov intenzívne angaţovala aj v oblasti postgraduálnej
výchovy lekárov. V rokoch 1991 aţ 2004 externe viedla Katedru klinickej mikrobiológie
Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (dnes Slovenská zdravotnícka
univerzita). S jej pôsobením v tejto funkcii ale aj vo funkcii Hlavnej odborníčky MZ SR pre
odbor Klinická mikrobiológia a neskôr členky poradného zboru MZ SR pre klinickú
mikrobiológiu sa spája odčlenenie diagnostickej mikrobiológie od hygienickej sluţby a
vypracovanie súčasnej koncepcie klinickej mikrobiológie, začlenenej do štruktúry
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
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Osobitne treba vyzdvihnúť činnosť, ktorú profesorka Kotulová vykonala na pôde
Slovenskej lekárskej spoločnosti. V rámci Mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti
SLS iniciovala v roku 1991 zaloţenie odbornej Sekcie klinickej mikrobiológie a neskôr aj
transformáciu tejto sekcie na samostatnú Slovenskú spoločnosť klinickej mikrobiológie SLS.
Práve Sekcia klinickej mikrobiológie MES SLS, vedená prof. Kotulovou, zohrala významnú
úlohu pri formovaní modernej klinickej mikrobiológie na Slovensku. Viac ako 60 odborných
podujatí „Dní klinickej mikrobiológie“, po dlhú dobu spojených práve s menom prof.
Kotulovej, tvorilo po viac 15 rokov základnú os a bázu vedeckého ţivota a odborného
vzdelávania slovenských klinických mikrobiológov.
Po zaloţení samostatnej Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS, ktorá vznikla
na báze Mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti v roku 2004, pôsobila prof. Kotulová
počas prvých dvoch funkčných období ako predseda tejto spoločnosti. Významne sa zaslúţila
o pričlenenie spoločnosti ku Európskej spoločnosti klinickej mikrobiológie a infekčných
chorôb (ESCMID), čím sa formálne zavŕšila integrácia slovenskej klinickej mikrobiológie
do európskeho kontextu. Dnes je profesorka Kotulová nositeľkou Zlatej medaily Slovenskej
lekárskej spoločnosti a Čestnou členkou Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS.
Slovenská lekárska spoločnosť jej na návrh SSKM SLS udelila v tomto roku aj zlatú medailu
zaloţenia Spoločnosti lékařsko slowanskej v Pešti.
Profesorka Kotulová sa z pozície svojej funkcie v Slovenskej lekárskej spoločnosti
významne zaslúţila aj o udrţiavanie tradične dobrých vzťahov s kolegami v Českej republike,
za čo sa jej dostalo uznania aj zo strany Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii České
lékařské společnosti JEP vo forme čestného členstva spoločnosti. Z ďalších ocenení, ktorých
sa jubilantke dostalo, treba spomenúť cenu Americkej mikrobiologickej spoločnosti Morrison
Rogosa Award, Medailu Stanislava Prowázka a Medailu Kristiána Hynka.
Súčasné ţivotné jubileum prof. Kotulová preţíva na zaslúţenom odpočinku a v kruhu
svojich blízkych. Prítomnosť nestarnúcej nestorky klinickej mikrobiológie na odborných
stretnutiach našej spoločnosti má však vţdy osobitnú príťaţlivosť a čaro najmä pre tých, ktorí
mali sami kedysi moţnosť s profesorkou Kotulovou spolupracovať, či kaţdodenne sa s ňou
stretávať. Rovnako takéto stretnutia oţivujú v pamäti milé chvíle aj u tých, ktorým sa
vynárajú spomienky na ňu ako na svojho učiteľa a examinátora ešte z čias štúdia na Lekárskej
fakulte UK v Bratislave, či z obdobia špecializačnej prípravy.
V mene všetkých, ktorí vďačíme profesorke Kotulovej za mnoţstvo vedeckej, odbornej,
pedagogickej a obetavej organizačnej práce, ktorú vykonala v prospech nášho odboru, jej
chceme aj takto zaţelať do ďalšieho ţivota, zdravie, spokojnosť a ešte mnoho šťastných
chvíľ.
Milan Nikš za SSKM SLS
Juraj Hanzen za SKM SLK
(foto J.H., 2014)
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K životnému jubileu doc. RNDr. Viktora Majtána, CSc., mim. prof.

V septembri 2014 oslávil svoje 70-ročné ţivotné jubileum doc. RNDr. Viktor Majtán,
CSc., mimoriadny profesor, prorektor pre pregraduálne štúdium a prednosta Ústavu
mikrobiológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity. Toto významné ţivotné
jubileum ho zastihlo uprostred činorodej vedecko-výskumnej a organizačnej práce, aktívnej
pedagogickej činnosti a v plnom pracovnom nasadení v riadiacich funkciách.
Doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mim. prof. sa narodil 23. septembra 1944 na strednom
Povaţí, v krásnom prostredí Stráţovských vrchov. Po maturite v roku 1962 na Strednej
priemyselnej škole chemickej v Bratislave študoval mikrobiológiu na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave, kde promoval v roku 1967.
Po absolvovaní základnej vojenskej sluţby nastúpil na Výskumný ústav epidemiológie
a mikrobiológie v Bratislave, na odbor tuberkulózy, kde uţ pracoval aj počas štúdia
na vysokej škole. Problematike mykobaktérií sa venoval aj vo svojej rigoróznej práci, ktorú
obhájil v roku 1969 a získal titul RNDr. Lekárskej mikrobiológii potom uţ ostal verný po svoj
celý ďalší profesionálny ţivot. Mykobaktérie boli predmetom aj jeho kandidátskej dizertačnej
práce, ktorú obhájil v roku 1978. Na Výskumnom ústave epidemiológie a mikrobiológie
pôsobil ako vedúci laboratória biochémie mykobaktérií. V ďalších rokoch bol poverený
vedením odboru molekulárnej biológie. Výskumný ústav v rokoch 1979 aţ 2003 postupne
menil svoj názov, avšak odborné zameranie organizácie ostávalo rovnaké, a tak sa doc.
Majtán stále venoval svojej obľúbenej mikrobiológii. V období rokov 1979 – 1990 pôsobil
ako vedúci oddelenia fyziológie a metabolizmu mikroorganizmov Výskumného ústavu
preventívneho lekárstva, neskoršie viedol oddelenie mikrobiológie Ústavu preventívnej
a klinickej medicíny, pričom sa jeho vedecké a odborné zameranie sústredilo najmä
na problematiku gram-negatívnych baktérií. V roku 2003 prevzal na seba aj úlohu vedúceho
Národného referenčného centra – Zbierky kultúr patogénnych mikroorganizmov, a zároveň
kratšie obdobie zastával funkciu námestníka riaditeľa pre vedu a výskum.
Po vzniku súčasnej Slovenskej zdravotníckej univerzity na pôde Ústavu preventívnej
a klinickej medicíny doc. Majtán v rámci Lekárskej fakulty vybudoval Ústav mikrobiológie,
na ktorom pôsobí od roku 2004 aţ do dnes ako prednosta. V roku 2005 habilitoval v odbore
mikrobiológia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej
univerzity. V roku 2006 bol menovaný za mimoriadneho profesora v odbore klinická
mikrobiológia. Od roku 2010 zastáva funkciu prorektora Slovenskej zdravotníckej univerzity
pre pregraduálne štúdium, pričom nedávno bol do tejto funkcie zvolený aj na ďalšie funkčné
obdobie.
Doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mim. prof. sa vo svojej vedecko-výskumnej práci
systematicky venoval riešeniu početných výskumných projektov zameraných na problematiku
gram-negatívnych baktérií, predovšetkým na štúdium faktorov virulencie a na molekulárnu
analýzu antibiotickej rezistencie u týchto klinicky významných baktérií.
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V súčasnosti je spoluriešiteľom niekoľkých projektov Centra excelentnosti
environmentálneho zdravia a projektov APVV. Výsledky svojej výskumno-vedeckej práce
publikoval doposiaľ v 137 vedeckých a odborných publikáciách, z toho v 90 karentovaných.
Je spoluautorom viacerých vysokoškolských učebných textov a troch kapitol
v zahraničnej kniţnej publikácii. V rokoch 2001 a 2007 opakovane získal cenu Slovenskej
spoločnosti klinickej mikrobiológie za najlepšie práce publikované v uvedených rokoch.
Bohatá je tieţ jeho prednášková aktivita na domácich a zahraničných odborných podujatiach.
V rámci svojej vedecko-výskumnej práce absolvoval viaceré krátkodobé zahraničné pobyty.
Popri vedecko-výskumnej práci sa doc. Majtán po mnoho rokov podieľal aj
na pedagogickej činnosti. Od r. 1979 prednášal vybrané kapitoly z klinickej mikrobiológie
v rámci postgraduálneho špecializačného štúdia (ILF, SPAM) a v r. 2004 sa stal
zodpovedným vedúcim za postgraduálnu výučbu v špecializačnom odbore mikrobiológia.
Od r. 1997 prednášal aplikovanú mikrobiológiu a zároveň viedol laboratórne cvičenia
z mikrobiológie na Katedre biochémie a mikrobiológie Fakulty chemickej a potravinárskej
technológie Slovenskej technickej univerzity. Po zaloţení Slovenskej zdravotníckej univerzity
sa s veľkou zanietenosťou venoval nielen zaloţeniu Ústavu mikrobiológie, ale aj výučbe
mikrobiológie pre študentov v rámci všetkých študijných smerov na fakultách tejto univerzity.
Jeho aktívna pedagogická a organizačná činnosť vyústila do zvolenia do funkcie prorektora
Slovenskej zdravotníckej univerzity, zodpovedného za pregraduálnu výučbu.
Popri pedagogickej a vedeckej činnosti v rámci Slovenskej zdravotníckej univerzity je tieţ
členom odborovej komisie pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 4.2.7 pre študijný
odbor mikrobiológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. V tejto súvislosti
treba spomenúť pedagogickú činnosť jubilanta ako školiteľa 23 diplomantov a 7 bakalárov
a ako školiteľa konzultanta 3 doktorandov.
Osobitne treba vyzdvihnúť činnosť doc. RNDr. Viktora Majtána, CSc., mim. prof. v rámci
spolkovej činnosti mikrobiológov. Od r. 1970 je členom Československej spoločnosti
mikrobiologickej a od r. 1995 členom Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu
biológiu, v rámci ktorej sa popri inom ako spoluorganizátor podieľal na významnom
xenobiochemickom sympóziu v Smoleniciach v r. 1999. Od r. 1996 je členom Slovenskej
spoločnosti klinickej mikrobiológie Slovenskej lekárskej spoločnosti, v ktorej pôsobil ako
aktívny člen výboru a spoluorganizátor viacerých odborných podujatí.
V roku 2008 bola doc. Majtánovi udelená jubilejná medaila Slovenskej zdravotníckej
univerzity pri 55. výročí inštitucionálneho ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
na Slovensku.Za prínos pre odbornú, pedagogickú a organizačnú činnosť bol doc. Majtán v r.
2009 ocenený striebornou medailou Slovenskej lekárskej spoločnosti a v tomto roku mu táto
spoločnosť udelila aj zlatú medailu pri príleţitosti jeho významného ţivotného jubilea.
Doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mim. prof. je človek s uznávanými odbornými,
organizačnými, ale aj ľudskými a etickými vlastnosťami – korektnosťou, taktnosťou,
pracovnou obetavosťou a skromnosťou, vďaka ktorým poţíva autoritu tak medzi svojimi
spolupracovníkmi, ako aj medzi študentmi. Vzťah ku mikrobiológii a tvorivej vedeckej práci
dokázal presadiť aj vo svojej rodine. Jeho manţelka je mikrobiologička a z jeho troch detí sa
dvaja synovia tieţ upísali vedeckej práci.
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Váţený pán profesor, milý Viktor, doţívaš sa v zdraví a plnej aktivite krásneho ţivotného
jubilea. Touto cestou nám dovoľ v mene kolegov, priateľov, ale aj Tvojich študentov
poďakovať za roky práce, ktorú si v prospech mikrobiológie vykonal a ktorú stále vykonávaš.
Ţeláme Ti do ďalších rokov aktívneho ţivota predovšetkým pevné zdravie, veľa tvorivých
síl, elánu a v rodinnom kruhu tak potrebnú pohodu, spokojnosť a mnoho radostných chvíľ.
Milan Nikš
za spolupracovníkov a SSKM SLS
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Zápisnica
zo zasadnutia Výboru SSKM SLS zo dňa 25. októbra 2014 v Novom Smokovci
Prítomní: MUDr. R. Botek, MUDr. M. Czirfuszová, Mgr. J. Gašparovič, PhD., MUDr. J.
Hanzen, RNDr. D. Lacková, PhD., prof. MUDr. A. Líšková, PhD., doc. RNDr. V.
Majtán, CSc., mim. prof., doc. MUDr. M. Nikš, CSc., MUDr. A. Purgelová, RNDr.
L. Slobodníková, CSc., doc. RNDr. D. Staneková, CSc.
Ospravedlnení: doc. MUDr. S. Bazovská, CSc., doc. MUDr. A. Liptáková, PhD., doc. RNDr.
F. Ondriska, PhD., RNDr. Ľ. Perďochová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisnice z predchádzajúceho zasadania
Členská základňa a aktuálny zoznam členov SSKM SLS
Časopis Správy klinickej mikrobiológie
Odovzdanie dokumentácie a kompetencií novozvolenému výboru
Návrh odborných podujatí na r. 2015
Rôzne

1. Kontrola zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia:
Uznesenie 01-06-14 splnené
Uznesenie 02-06-14 zrušené
Uznesenie 03-06-14 splnené
Uznesenie 04-06-14 splnené
Uznesenie 05-06-14 splnené
2. Členská základňa a aktuálny zoznam členov SSKM SLS:
MUDr. Purgelová informovala výbor o aktuálnom zozname členov odbornej spoločnosti.
Predloţila členom výboru zoznam neplatičov, ktorý zaslala členská evidencia sekretariátu
SLS. Výbor zobral na vedomie správu sekretariátu SLS o zozname neplatičov SSLM SLS.
3. Časopis Správy klinickej mikrobiológie:
Predseda redakčnej rady SKM zhodnotil súčasný stav a perspektívy vydávania časopisu.
Konštatoval pretrvávanie nedostatku kvalitných pôvodných, ale aj prehľadových prác
ponúkaných na publikovanie a pasivitu viacerých členov redakčnej rady. Výbor zobral
na vedomie písomnú abdikáciu doc. MUDr. Liptákovej, PhD. a informáciu MUDr.
Hanzena o úmysle odstúpiť z funkcie člena redakčnej rady časopisu SKM.
Uznesenie 01-10-14: Výbor prerokoval aktuálny stav potreby vydávania a perspektívy
časopisu Správy klinickej mikrobiológie. Poveruje členov výboru zaslaním návrhov
na členov redakčnej rady časopisu s predchádzajúcim súhlasom navrhnutých. Členovia
výboru svoje predstavy a návrhy o budúcej koncepcii časopisu zašlú písomne vedeckej
tajomníčke spoločnosti.
Termín: 30. 11. 2014
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4. Odovzdanie dokumentácie a kompetencií novozvolenému výboru:
Členovia odstupujúceho výboru vzali na vedomie správu o činnosti SSKM SLS a správu
revíznej komisie o hospodárení Výboru SSKM SLS za uplynulé funkčné obdobie (viď.
Prílohy zápisnice).
5. Voľba funkcionárov novozvoleného výboru
Výbor prerokoval rozdelenie funkcií v nasledujúcom období rokov 2014-2018.
Uznesenie 02-10-14:Výbor jednomyseľne zvolil za predsedu Výboru SSKM SLS na ďalšie
funkčné obdobie doc. MUDr. M. Nikša, CSc., počtom 7 hlasov zvolil za podpredsedu
MUDr. R. Boteka a počtom 7 hlasov RNDr. D. Lackovú, PhD. za vedeckú tajomníčku.
MUDr. Purgelová odovzdala pečiatku spoločnosti a zabezpečí doručenie agendy
spoločnosti nastupujúcej vedeckej sekretárke RNDr. Lackovej. Výbor poţiadal RNDr.
Slobodníkovú preveriť moţnosti zasadania výboru v priestoroch MÚ LF UK. MUDr.
Botek preverí na sekretariáte SLS moţnosti archivovania staršej písomnej agendy SSKM
SLS v archíve SLS.
6. Návrh odborných podujatí na rok 2015:
Výbor prerokoval plán odborných aktivít spoločnosti na rok 2015. MUDr. Hanzen
predloţil prítomným návrh na moţné zlúčenie odborných podujatí Prowazekove dni
a Moravsko-Slovenské mikrobiologické dni. Po diskusii sa členovia výboru uzniesli
nasledovne:
Uznesenie 03-10-14: Výbor schvaľuje konanie Prowazekových dní ako samostatnej
odbornej akcie v termíne 12. – 18. 10. 2015 v Komárne (blízkosti Komárna). Menoval
členov organizačného výboru za SSKM SLS: doc. Ondriska, MUDr. Czirfuszová. Vedecká
tajomníčka oznámi návrh termínu konania konferencie Výboru slovenskej parazitologickej
spoločnosti a poţiada ho o doplnenie členov organizačného výboru za Parazitologickú
spoločnosť.
Termín: 30.11.2014
Výbor navrhol spoločné konanie Dní klinickej mikrobiológie a Moravsko-slovenských
mikrobiologických dní v termíne 25.-27. 5. 2015.
Uznesenie 04-10-14: Výbor poveruje MUDr. Hanzena preveriť moţnosti miesta konania
odborného podujatia v Tatrách a oznámením termínu a následne aj miesta konania
konferencie českým kolegom. Za slovenskú stranu výbor schváli členov organizačného
výboru po spoločnom rokovaní organizátorov podujatia.
Termín: 30.11.2014
7. Rôzne:
- výbor zhodnotil prípravu a prvý deň konferencie a poveril členov organizačného
výboru:
Uznesenie 05-10-14: Výbor poveruje členov organizačného výboru aby poţiadali
autorov vybraných prednášok a úpravu ich príspevkov tak, aby mohli byť
„in extenso“ publikované v časopise Správy klinickej mikrobiológie.
Termín: 30.11.2014
Uznesenie 06-10-14: Výbor poveruje doc. Stanekovú vypracovaním aktuálnych
zásadných informácií o postgraduálnom vzdelávaní pre uverejnenie v časopise
SKM a na stránke spoločnosti.
Termín: 30.11.2014
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-

výbor sa zaoberal zastúpením SSKM SLS v redakčnej rade časopisu Epidemiologie,
mikrobiologie a imunologie v Prahe a prijal nasledovné uznesenie:
Uznesenie 07-10-14: Cestovné na zasadanie RR EMI v Prahe bude z prostriedkov
SSKM SLS uhradené vţdy jednému zo slovenských zástupcov RR, ktorý následne
o zasadaní redakčnej rady podá písomnú správu z konania RR vedeckému
sekretárovi spoločnosti. V prípade nutnej potreby účasti viacerých členov SSKM
SLS na zasadaní RR EMI, schváli vyslanie viacerých zástupcov predseda
spoločnosti.

-

dátum nasledujúceho zasadania výboru SSKM SLS bol predbeţne stanovený na 27.
februára 2015, miesto konania členom vopred spresní vedecká sekretárka.

V Novom Smokovci, 25. 10. 2014
Zapísala:

MUDr. Anna Purgelová
vedecká tajomníčka SSKM SLS

Overil:

RNDr. Lívia Slobodníková, CSc.
členka Výboru SSKM SLS
Doc. MUDr. Milan Nikš, CSc.
predseda SSKM SLS
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Správa o činnosti
Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS za obdobie 2010-2014
Výbor spoločnosti v uplynulom volebnom období pracoval v zloţení:
predseda:
Doc. MUDr. Milan Nikš, CSc.,
vedecká sekretárka:
MUDr. Anna Purgelová
Členovia:
MUDr. Rudolf Botek
MUDr. Juraj Hanzen
Doc. MUDr. Adriana Liptáková, CSc.
Prof. MUDr. Anna Lišková, PhD.
Doc. RNDr. Viktor Majtán, CSc., mim. prof.
Doc. RNDr. František Ondriska, PhD.
Doc. RNDr. Danica Staneková, CSc.
Revízori:

Doc. MUDr. Sylvia Bazovská, CSc.,
Doc. MUDr. Elena Nováková, CSc.,
RNDr. Ľubica Perďochová (od roku 2012)
Mgr. Juraj Gašparovič, PhD.

Čestná členka výboru:

MUDr. Anna Petrovičová, CSc.

V hodnotenom štvorročnom období 2010-2014 Slovenská spoločnosť klinickej
mikrobiológie pokračovala v plnení základných úloh a cieľov, ktoré boli vytýčené
pri zaloţení spoločnosti v roku 2003. V práci spoločnosti sa kládol hlavný dôraz na trvalé
odborné vzdelávanie, klinickú orientáciu mikrobiologickej diagnostiky a vytváranie
legislatívnych podmienok pre realizáciu diagnostickej činnosti v zmysle koncepcie odboru.
Podarilo sa udrţať osobitnú pozíciu klinickej mikrobiológie ako monovalentného odboru
v rámci SVLZ.
Pri plnení týchto úloh SSKM SLS úzko spolupracovala so Sekciou klinickej mikrobiológie
Lekárskej komory. Išlo najmä o organizáciu odborných podujatí, vydávanie spoločného
časopisu Správy klinickej mikrobiológie a obhajovanie záujmov a stanovísk odboru klinickej
mikrobiológie v legislatívnych konaniach.
Výbor spoločnosti sa stretával na svojich zasadnutiach 4x a v posledných 2 rokoch 3x
do roka. Výbor na jednania pravidelne prizýval oboch revízorov a tieţ členov spoločnosti,
ktorí sa aktívne podieľali na realizácii konkrétnych úloh. Témy zasadnutí boli opakovane
venované konkrétnym aspektom činnosti spoločnosti a rozvoja odboru:
pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie v odbore (vedúci katedier LF a SZU)
personálna situácia v odbore (MUDr. Purgelová)
Hlavný odborník pre klinickú mikrobiológiu (MUDr. Petrovičová, Doc. Nikš)
legislatívna činnosť MZ SR (MUDr. Hanzen, MUDr. Petrovičová, Doc. Nikš)
činnosti v rámci pridruţenia spoločnosti ku ESCMID (Doc. Nikš)
vedecká a publikačná činnosť v odbore, bibliografia členov (RNDr. Lacková)
cena SSKM SLS za najlepšiu publikáciu v roku (MUDr. Botek, MUDr. Purgelová)
systém vzdelávania a ponuka tém a odborných prednášok SSKM SLS a SKM SLK
pre regionálne semináre (MUDr. Botek)
organizácia a činnosť národných referenčných centier v SR (MUDr. Petrovičová, Doc.
Nikš)
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príprava nového katalógu výkonov MZ SR (MUDr. Petrovičová, MUDr. Hanzen,
MUDr. Botek, RNDr. Perďochová, Doc. Nikš)
internetová prezentácia spoločnosti (Doc. Staneková, MUDr. Purgelová)
vydávanie časopisu Správy klinickej mikrobiológie (MUDr. Petrovičová, Doc. Nikš)
príprava odborných podujatí (predsedovia a členovia organizačných výborov)
ocenenia členom spoločnosti (MUDr. Purgelová)
Hoci vo všeobecnosti moţno výsledky práce SSKM SLS hodnotiť pozitívne, vývoj
ekonomickej situácie v súvisiace zmeny v spoločenskom dianí nie vţdy umoţňovali
dosiahnuť vytýčené ciele.
Výučba mikrobiológie v rámci pregraduálneho vzdelávania prebieha podľa učebných
plánov jednotlivých fakúlt. Univerzity však neobchádzajú personálne problémy a tak
pokračoval aj útlm vedeckej aktivity vysokoškolských mikrobiologických pracovísk.
Negatívne sa to odrazilo najmä pri spoluúčasti akademických pracovísk na príprave
odborných konferencií a na publikačnej aktivite v našom časopise. Osobitným problémom sa
stáva získavanie mladých lekárov-absolventov pre prácu v odbore.
Postgraduálne vzdelávanie prebieha v zmysle koncepcie odboru v atestačných odboroch
Klinická mikrobiológia (lekári) a Laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii
(iní vysokoškolskí pracovníci). Kvalitatívne si postgraduálna príprava udrţuje primeraný
štandard, zvýraznil sa však pokles záujemcov o postgraduálne štúdium lekárov v odbore
klinická mikrobiológia.
Počet členov spoločnosti sa v hodnotenom období výrazne nemenil. Napriek aktívnemu
hľadaniu mladých lekárov pokračoval prirodzený úbytok členov s medicínskym vzdelaním
a zvyšovanie ich priemerného veku.
Hlavný odborník pre klinickú mikrobiológiu bol aj naďalej členom výboru spoločnosti, čo
zabezpečovalo efektívnu spoluprácu s MZ SR. Podrobnejšie údaje o komentovaných a
spoločne pripravených legislatívnych materiáloch MZ SR sú uvedené v prílohe správy.
Časopis Správy klinickej mikrobiológie viac ako 15 rokov zabezpečoval efektívne
sprostredkovanie informácií všetkým členom spoločnosti. Túto úlohu časopisu v ostatnej dobe
prebrala internetová stránka spoločnosti (zabezpečuje Doc. Staneková). S ohľadom
na ekonomické faktory a dostupnosť časopisu Správy klinickej mikrobiológie sa od roku 2013
sa zmenili na internetový časopis. Hlavným zameraním nášho periodika sa tak stalo
publikovanie odborných prác. Napriek pomoci zo strany oponentov a redakčnej rady sa však
uţ dlhšiu dobu časopisu nedarí získavať na publikáciu dostatočne kvalitné práce. Počet
vydávaných čísel sa zúţil na 2 ročne a ani ďalší vývoj nenaznačuje zlepšenie. Zachovanie
vedecko-odborného zamerania, získavanie kvalitných prác, prípadne nová koncepcia časopisu
si vyţaduje nevyhnutné zmeny v redakčnej rade časopisu.
Pridruţenie SSKM SLS ku ESCMID umoţňuje našim členom lepšiu informovanosť
o dianí v odbore a činnosti európskej odbornej spoločnosti. Naďalej však počet riadnych
členov ESCMID z SSKM SLS ostáva len symbolický a slovenská účasť na pravidelných
ročných európskych konferenciách je minimálna. Táto skutočnosť je dôsledkom reštrikcií
vo finančnej oblasti, pravdepodobne však aj nedostatočným záujmom o aktuálny vývoj
v odbore.
Nedostatočný záujem o vzdelávanie potvrdzuje aj skutočnosť, ţe napriek širokému rozsahu
tém a odborných prednášateľov SSKM SLS a SKM SLK, ktorý sa priebeţne aktualizuje
(MUDr. Botek), zo strany potenciálnych uţívateľov (spádové laboratória klinickej
mikrobiológie) sa táto myšlienka ani naďalej nestretla s očakávaným záujmom.
Mikrobiologické témy v regionálnom vzdelávaní s výnimkou podujatí organizovaných
niektorými neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami ostávajú skôr výnimkou.
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Príprava nového katalógu výkonov SVLZ sa presunula do nového rámca systému DRG, čo
sa však ukazuje ako komplikovaný, nejasný a pravdepodobne dlhodobý proces. Zo strany
klinickej mikrobiológie katalogizačná komisia zabezpečila mechanizmus priebeţnej
aktualizácie zoznamu výkonov tak, aby bol tento podľa potreby vţdy k dispozícii.
V opakovaných jednaniach so VZP katalogizačná komisia obhajovala predovšetkým
uznávanie a uhrádzanie minimálneho počtu a opakovaní výkonov, ktoré sa v niektorých
v opatreniach VZP priečili zásadám poskytovania odbornej zdravotnej starostlivosti
a zachovávaniu bezpečnosti pacienta.
Pozornosť venoval výbor príprave celého radu odborných podujatí, ktoré sa prakticky vţdy
konali v spolupráci so Sekciou klinickej mikrobiológie SLK. Tieto podujatia predstavovali
základnú formu odborného vzdelávania klinických mikrobiológov na Slovensku. Zoznam
podujatí moţno nájsť v prílohe správy.
Hlavné úlohy v nastávajúcom období:
Ekonomický a hospodársky vývoj na Slovensku naznačujú, ţe aj v budúcom období bude
nutné zabezpečovať legislatívne poţadovanú klinickú mikrobiologickú diagnostiku
na súčasnej úrovni vedeckého poznania za zhoršených podmienok. Keďţe riešenie tohto
problému nie je v rukách samotných mikrobiológov, je nutné sústrediť sa na udrţanie
odbornej úrovne a personálneho zabezpečenia pracovísk v zmysle platnej koncepcie odboru.
Treba len zapriať nastupujúcemu výboru spoločnosti, aby sa týchto povinností zhostil čo
najlepšie.
MUDr. Anna Purgelová, v.r.
vedecký sekretár SSKM SLS

Doc. MUDr. Milan Nikš, CSc., v.r.
predseda výboru SSKM SLS
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Príloha. Výročná správa SSKM SLS za obdobie 2010-2014, prehľad činnosti výboru
dátum
marec 2011

odborný garant
Hanzen,
Petrovičová,
Nikš
Nikš, Hanzen, Botek

podujatie, aktivita
XIX. Moravsko – slovenské mikrobiologické
dni, 11.-13.3.2011, Ţilina
máj 2011
XLV. Dni klinickej mikrobiológie SSKM SLS
a XXII. Odborná konferencia SKM SLK.
Laboratórne testovanie citlivosti na antibiotiká,
Bobrovec
marec 2012
Hanzen,
Purgelová, XXIII. Odborná konferencia SKM SLK SSKM
Petrovičová, Ondriska, SLS.
Aktuálne
problémy
klinickej
Nikš, Botek, Czirfuszová mikrobiológie, Dudince
september
Hanzen
XX. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny,
2012
Mikulov
október 2012
Hanzen, Ondriska, Nikš, XIII. Prowazkove dni, Komárno
Czirfuszová
marec 2013
Hanzen,
Purgelová, XXIV. Odborná konferencia SKM SLK SSKM
Petrovičová, Ondriska, SLS.
Aktuálne
problémy
klinickej
Nikš, Botek, Czirfuszová mikrobiológie, Dudince
október 2014
Hanzen
XXII. Moravsko-slovenské mikrobiologické
dny, Luhačovice
Október 2014 Nikš, Hanzen, Purgelová, VII. Kongres SSKM SLS a XXV. Odborná
Botek, Ondriska
konferencia SKM SLK, Nový Smokovec
Odborné usmernenia MZ SR
júl 2013
Petrovičová, Botek
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky na diagnostiku a liečbu
lymskej choroby v Slovenskej republike.
máj 2014
Nikš
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky pre diagnostiku a
protiepidemické opatrenia
pri
výskyte
bakteriálnych pôvodcov infekčných ochorení
s klinicky a epidemiologicky významnými
mechanizmami rezistencie
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Správa o činnosti revíznej komisie
Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie SLS za volebné obdobie 2010-2014
Revízna komisia pracovala v zložení:
doc. MUDr. Sylvia Bazovská
Mgr. Juraj Gašparovič, PhD.
Doc. MUDr. Elena Nováková, CSc. do roku 2012, od roku 2013 RNDr. Ľubica Perďochová
Zasadnutia výboru SSKM SLS
V rokoch 2011-2012 sa konali 4 zasadnutia výboru ročne, od roku 2013 tri zasadnutia výboru
SSKM SLS ročne.
Rokovania výboru sa riadili stanovami Rokovacieho poriadku SLS.
Hospodárska a daňová agenda bola vedená prostredníctvom SLS.
Spoločnosť zorganizovala, alebo sa spolupodieľala na organizácii 8 odborných podujatí,
vydávala spolu so Sekciou Klinickej mikrobiológie odborný časopis a od roku 2012 vytvorila
vlastnú internetovú stránku.
Hospodárenie SSKM SLS za roky 2011-2013
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2011
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2012
Stav finančných prostriedkov k 31.12.2013

17165,35 €
20 102,32 €
(príjmy – náklady 2 936 €)
22 686,24 €
(príjmy – náklady 2 583 €)

Výsledok hospodárenia za uvedené roky bol pozitívny a skladba nákladov zodpovedala
účelom ich vynakladania.
Bratislava, 22.10.2014
Za revíznu komisiu SSKM SLS
Doc. MUDr. Silvia Bazovská, CSc., v.r.

RNDr. Ľubica Perďochová, v.r.
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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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