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Úvod

v komunitě po respiračních infekcích
jsou IMC druhé nejčastější v ordinaci
praktického  lékaře

v nemocnicích jsou IMC nejčastějšími
nozokomiálními infekcemi vyskytujícími se
především v souvislosti s katetrizací močových
cest
40% z NI jsou IMC
nozokomiální IMC je nejrozšířenější a
nejbohatší  rezervoár rezistentních kmenů

ICUD, EAU 2010  Teplan 2004   Naber 2010
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IMC- věk, pohlaví a  incidence

novorozenci a malí kojenci- převažují chlapci
od 1/2 roku věku stoupá u děvčátek 
IMC novorozenců, kojenců a batolat vždy 
symptomatická nejspíše jako PNE 
velmi kritické období z pohledu časného poškození 
ledvin jizvením a jejich funkce
od 3. roku věku děvčátek nárůst cystitid
mezi 20. - 50. rokem věku žen IMC 50x častější 
než u mužů
později incidence obou pohlaví se přibližuje
Janda 2004 , PS dětské nefrologie 2017, Teplan 2004 
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Prognóza IMC

je ovlivněna 
včasnou diagnózou
účinnou ATB terapií
korekcí rizikových    
faktorů a abnormalit
močového ústrojí na 
straně hostitele   

VIII. Kadeřábkův den



Úloha mikrobiologa v diagnostice 
onemocnění ledvin

Vznik a závažnost stupně onemocnění vyvolaného 
mikroby jsou závislé na komplexu interakcí mezi 
které patří
citlivost hostitele k infekci
potenciál virulence bakterie
individuální podmínky pro interakci mezi 
hostitelem a bakterií
Patrick R. Murray: Medical Microbiology 2002

Úplná nebo alespoň dílčí znalost tohoto komplexu 
je výchozím momentem pro klinického bakteriologa 
v řešení klinických situací
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Úloha mikrobiologa v diagnostice 
onemocnění ledvin

Lékařská mikrobiologie se zabývá etiologií, patogenezí 
a imunogenezí onemocnění vyvolaných mikroorganismy 
s poskytováním diagnostických, interpretačních, 
terapeutických a epidemiologických podkladů.

Infekce močových cest a ledvin
jsou téměř vždy bakteriálního původu
(symptomatická infekce prakticky vždy vyžaduje ATB 
léčbu)

vzácněji viry (transplantovaní CMV, EBV, polyomavirus 
BK)
houby (kandidy u imunokompromitovaných)
parazité (cestovatelská anamnéza)
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Úloha mikrobiologa v diagnostice 
onemocnění ledvin

infekce zasahující ledvinný parenchym, patologicko-
anatomicky bakteriální intersticiální nefritida
pyelonefritida (infekce horních močových cest)

v závislosti na normální anatomii a fyziologické funkci 
močových cest a ledvin, popř.stupni jejich poškození a 
poruchy
jsou infekce nekomplikované nebo komplikované

infekce omezena na močový měchýř
cystitida (infekce dolních močových cest)
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Úloha mikrobiologa v diagnostice 
onemocnění ledvin

Infekce močových cest je definována jako nález 
vyznamné (signifikantní) bakteriurie 
kvantitativně vyjádřené jako počet bakterií v 1 
ml moče odvozený z množství (počitatelných) 
kolonií vyrostlých na pevných půdách (CFU/1ml)

U pyelonefritid s alterací celkového stavu je 
doporučen odběr hemokultur pro možnou 
přítomnost bakteriémie.
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Obranné mechanismy hostitele

 fyziologická kolonizace zevního ústí a 
distálního úseku uretry a vaginy 
komenzální mikroflorou

 biochemismus moči (osmolarita, pH 
moči,
koncentrace urey) inhibiční až 
baktericidní efekt, režim močení

 mechanická funkce uretry a 
vesicoureterálních chlopní, „peristaltika 
ureterů“

 včasná exfoliace epiteliálních buněk 
atakovaných bakteriemi do moči, 
s následnou ingescí polymorfonukleáry

 glykosaminoglykanový povlak epitelu 
močových cest – inhibitor adherence 
bakterií k povrchu epiteliálních buněk

 účinná hladina THP (Tamm – Horsfall 
protein) a SIgA (sekreční IgA) 
suspendovaných do moči   
s antiadherenční schopností vůči UPEC 

VIII. Kadeřábkův den



Adhesiny fimbriální rozeznávají specifické
receptory hostitele
P- fimbrie Pap G I-II  pyelonefritogenní klony

Pap G III afinita k epitelu m. měchýře
Typ 1 fimbrie protein Fim H kolonizace uroepitelu
dolních močových cest,receptor uroplakin 
enterobactin, aerobactin a další - proteiny
vyhledávající trojmocné železo pro metabolismus
buňky a tvorbu fimbrií
bičíky pronikání do močového traktu, disseminace
invaze do buněk ledvin
toxiny alfa hemolysin 50% UPEC cytotoxický efekt
na bb tubulů invazivita, inhibice fagocytózy CNF 1 -
perzistence UPEC v močovém traktu
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Cíle bakteriologického vyšetření

Kultivace moči
prokázat původce a kvantitativně vyjádřit 

aktuální bakteriurii
validní uropatogeny lze poměrně jednoduše prokázat ve snadno 

dostupných vzorcích nepříliš ekonomicky náročnou kultivační 
metodou

identifikace a stanovení testu citlivosti 
k antimikrobním preparátům

interpretace výsledku
principem je základní kultivační vyšetření na
pevných půdách bez pomnožování v tekutých
negativní výsledek za 24 h., pozitivní za 48 h.
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Předpoklady správné a rizika nesprávné 
interpretace   výsledku 

validní klinická diagnóza opravňující indikaci vyšetření
jiné zásadní informace o pacientovi
validní vzorek moči       stáří vzorku !!!!!
optimální doba odběru (před ATB terapie)
techniku odběru vhodná nádoba, střední proud, katetr in-
out, PMK, pedi-bag
autokatetrizace u pacientů s míšní lézí
z nefrostomie, transplantovaná ledvina

podmínky skladování a transportu do   
laboratoře, 2 h., chladnička 18 -24 h.

standardy pro zpracování v laboratoři 
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Klasifikace uropatogenů

(převzato ze Scandinavian Journal of Clinical and 
Laboratory Investigation: European Urinalysis 
Guidelines: Summary, 2000)

předpokladem správné interpretace je 
znalost klasifikace uropatogenů (tabulka č.1) 
a interpretačních kritérií kvantitativní 
bakteriurie opravňujících identifikaci 
infekčního agens a stanovení citlivosti k ATB 
preparátům (tabulka č. 2) 
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Tabulka č. 1
A. běžná      B. častá    C. neobvyklá               D. vzácná
(>10%)       (1-10%)      (0.1-1%)                    (<0.1%)

_______________________________________________________________________________
_______

I. Primární          E.coli          S. saprophyticus E.coli
patogeny CO2 – dependentní

Salmonella spp. /a

(Leptospira,
mycobacteria) /*

II. Sekundární Enterobacter spp.          Citrobacter spp.      Corynebacterium
patogeny Enterococcus spp.         M. morganii urealyticum

Klebsiella spp. P. vulgaris Haemophilus spp. /b

P. mirabilis Serratia spp. Pneumococci /b

P. aeruginosa S. aureus

III. Nejisté GBS /c, kandida Acinetobacter spp.
(pochybné) CNS /d Pseudomonas spp.
patogeny Stenotrophomonas

maltophilia

IV. Obvyklá α streptococci Bifidobacterium spp.
flora uretry Gardnerella vaginalis
nebo genitálu /e Lactobacilli, atd.
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Vzorek z permanentního katetru u symptomatického pacienta 
v 1 mikrolitru
typ kmene I-III           počet 1-3 104 je signifikantní 
u asymptomatického pacienta

105    je signifikantní
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in Transactions of the Association  American  Physicians      69, 1956, 56-63
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Interpretace kvantity ve vzorku moči spontánně vymočené
střední proud   (kriteria dle Edwarda H. Kasse, 1956)  

- patogen  105 a více v 1ml moči (100.000 bakterií a více) 
je signifikantní bakteriurie pro IMC

Pathogenesis and laboratory diagnosis of
non-tuberculous urinary tract infection: A review1
W. BRUMFITT AND A. PERCIVAL
J. Clin. Path, (1964), 17, 482
In approximately 5% where the counts were 
between 3,000 and 100,000
per ml. 
NUMBER OF BACTERIA/ml. URINE
Results of quantitative bacterial counting carried
out on urine.
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cíle vyšetření IMC v mikrobiologické laboratoři
Cíle bakteriologického vyšetření

stanovení testu citlivosti k antimikrobním preparátům

empirická a cílená léčba

kontrola úspěšnosti léčby,popř.úprava léčby

informace o stavu rezistence uropatogenů k ATB 
v regionu a využití této informace k neodkladnému
empirickému podávání ATB

Dnes větší výpovědní hodnotu mají přehledy vydávané
NRL SZÚ  
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Předpoklady správné a rizika nesprávné 
interpretace   výsledku 
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Úloha mikrobiologa v diagnostice 
onemocnění ledvin

 Rezistence
 producenti ESBL, AmpC, 

metallo-betalaktamáz, 
KPC, rezistence ke 
kolistinu z chrom.mutace 

Antimicrob.resistance in Europe 2015

 Bacterial biofilm 
rezistence Relapse by 
uropathogenic E. coli (UPEC) 
has biofilm production may 
be the key determinant for 
the persistence of UPEC

 New trends in 
antibiofilms 
treatment

 Nanoparticles
 Bacteriophages
 Bacterial interference
 Iontophoresis

Importance of Biofilms in Urinary Tract
Infections:NewTherapeutic Approaches
Sara M. Soto
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Úloha mikrobiologa v diagnostice 
onemocnění ledvin

 Preanalytická fáze
 řada praktických pokynů
LP, žádanky a nepodkročitelné 

informace : pacient, ZO, čas 
odběru, technika odběru a 
validní diagnóza 
odmítat nevalidní vzorky 
!!!!

Jejich zpracování
Pro kliniky a laboratoř

Zdroj dezinformací a     
ekonomických ztrát  

 Postanalytická fáze
 interpretace  výsledku 

kultivace
 na základě aktuálně 

uznávaných kriteriích
mezioborových konsenzů
 patogen a antibiogram
 léky volby a alternativní
 popř.komentář (MDR)
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Úloha mikrobiologa v diagnostice 
onemocnění ledvin

Součástí jsou vyžádané nebo aktivně sdělované 
konzultace

kontakt s klinikem

vývoj onemocnění, nové skutečnosti
odpověď na ATB terapii
sdělování parciálních výsledků vyšetření
překvapení v kultivaci, překvapení v citlivosti
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Méně obvyklé syndromy s poškozením 
ledvin a s úlohou mikrobiologa v  
diagnostice a terapii 

Definice hemolyticko – uremického syndromu

mikroangiopatická hemolytická anémie,   
trombocytopenie, akutní selhání ledvin

Gasser et al. Hemolytisch-uremische syndromes bilaterale
Nierenrindennekrosen bei akuten erworbenchen hemolytischen Anemien. 
Schweiz Med Wochenschr 85, 1955, 905-909

trombotická mikroangiopatie (TMA) s postižením endotelu  drobných 
cév a tvorbou trombů v mikrocirkulaci

hemolýza v souvislosti s poškozením cévního povrchu –
mikroangiopatická hemolytická anémie s fragmentací erytrocytů 
(schistocyty)
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Méně obvyklé syndromy s poškozením 
ledvin a s úlohou mikrobiologa na 
diagnostice a terapii 

typický HUS (D+) - vazba na průjmovité onemocnění vyvolané 
Shiga-toxin produkující kmeny E. coli (STEC, sérotypy 
0157:H7,O104:H4 aj.

atypický HUS (D-) – způsobený dysregulací alternativní cesty 
komplementu (navozená převážně geneticky nebo imunologicky) Pozn: 
lék volby eculizumab/ monoklonální protilátka proti C5 složce 
komplementu

HUS indukovaný neuraminidázou (pHUS,SpHUS) – vzácnější typ 
způsobený kmenem Streptococcus pneumoniae produkujícím 
neuraminidázu jako komplikace pneumonie, meningitidy aj.

nejčastější příčina akutního renálního selhání 
v dětském věku (do 5 let), nejvyšší incidence v 
kojeneckém a batolecím věku
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Děkuji za pozornost 

VIII. Kadeřábkův den


	��� Úloha mikrobiologa v     diagnostice onemocnění ledvin 
	Úvod
	IMC- věk, pohlaví a  incidence
	Prognóza IMC
	Úloha mikrobiologa v diagnostice onemocnění ledvin
	Úloha mikrobiologa v diagnostice onemocnění ledvin
	Úloha mikrobiologa v diagnostice onemocnění ledvin
	Úloha mikrobiologa v diagnostice onemocnění ledvin
	Snímek číslo 9
	Snímek číslo 10
	Snímek číslo 11
	Obranné mechanismy hostitele
	Snímek číslo 13
	Cíle bakteriologického vyšetření �
	Předpoklady správné a rizika nesprávné interpretace   výsledku 
	Klasifikace uropatogenů
	Tabulka č. 1�	                A. běžná            B. častá                           C. neobvyklá               D. vzácná�          	                (>10%)              (1-10%)                              (0.1-1%)                    (<0.1%)�______________________________________________________________________________________� �I. Primární               E.coli                S. saprophyticus                  		             E.coli�   patogeny						             CO2 – dependentní�							             Salmonella spp. /a�							             (Leptospira,						 		             mycobacteria) /*� �II. Sekundární		     Enterobacter spp.               Citrobacter spp.      Corynebacterium�     patogeny		     Enterococcus spp.              M. morganii	urealyticum                 		                       Klebsiella spp.	               P. vulgaris	              Haemophilus spp. /b�			     P. mirabilis	               Serratia spp.	 Pneumococci /b                 �			     P. aeruginosa	               S. aureus� �III. Nejisté 	                       GBS /c, kandida	             Acinetobacter spp.�      (pochybné)		      CNS /d		             Pseudomonas spp.�      patogeny				             Stenotrophomonas�   					             maltophilia� �IV. Obvyklá 		     streptococci     	             Bifidobacterium spp.�      flora uretry		    Gardnerella vaginalis�      nebo genitálu /e		    Lactobacilli, atd. 
	Snímek číslo 18
	�  Vzorek z permanentního katetru u symptomatického pacienta �  v 1 mikrolitru�  typ kmene I-III           počet 1-3           104 je signifikantní �  u asymptomatického pacienta�                                                           105     je signifikantní� �
	Snímek číslo 20
	Interpretace kvantity ve vzorku moči spontánně vymočené�střední proud   (kriteria dle Edwarda H. Kasse, 1956)  �   -  patogen  105 a více v 1ml moči (100.000 bakterií a více) �      je signifikantní bakteriurie pro IMC
	cíle vyšetření IMC v mikrobiologické laboratoři�           Cíle bakteriologického vyšetření �  �� �     stanovení testu citlivosti k antimikrobním preparátům��     empirická a cílená léčba��     kontrola úspěšnosti léčby,popř.úprava léčby�   ��   informace o stavu rezistence uropatogenů k ATB �   v regionu a využití této informace k neodkladnému�   empirickému podávání ATB��    Dnes větší výpovědní hodnotu mají přehledy vydávané�    NRL SZÚ  �    �
	Snímek číslo 23
	Snímek číslo 24
	Předpoklady správné a rizika nesprávné interpretace   výsledku 
	Úloha mikrobiologa v diagnostice onemocnění ledvin
	Úloha mikrobiologa v diagnostice onemocnění ledvin
	Úloha mikrobiologa v diagnostice onemocnění ledvin
	Snímek číslo 29
	Méně obvyklé syndromy s poškozením ledvin a s úlohou mikrobiologa v  diagnostice a terapii 
	�Méně obvyklé syndromy s poškozením ledvin a s úlohou mikrobiologa na diagnostice a terapii 
	Snímek číslo 32
	Děkuji za pozornost 

