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VÝSKYT GRAMNEGATIVNÍCH NEFERMENTUJÍCÍCH TYÈINEK
V HEMOKULTURÁCH A JEJICH CITLIVOST NA ANTIMIKROBNÍ

PREPARÁTY

HEJNAR P., KOLÁØ M., HÁJEK V.

GRAM-NEGATIVE NON-FERMENTATIVE ROD-SHAPED BACTERIA
OCCURENCE IN HAEMOCULTURES AND THEIR SENSITIVITY TO

ANTIMICROBIAL AGENTS

In the period from January 1993 to June 1996 were at the
Department of Microbiology of the University Hospital in
Olomouc 122 strains of Gram-negative nonfermentative
rod-shaped bacteria isolated from haemocultures. The ma-
jority represented the group of 51 strains of the genus Aci-
netobacter (41.8 %), complex A. calcoaceticus-baumannii
(Acb complex). The second largest group were 21 strains
(17.2 %) of Pseudomonas aeruginosa. These were followed
by 17 strains (13.9 %) of Stenotrophomonas maltophilia, 8
strains (6.6 %) of non�Acb complex acinetobacters, 6
strains (4.9 %) of Pseudomonas putida and 5 strains (4.1 %)
of Alcaligenes xylosoxidans. The remaining species were re-
presented only by 1�2 strains. In three isolations was the
identification impossible. The majority of strains (24.6 %)
were from the Department of Haematology of the Universi-
ty Hospital in Olomouc. The most frequent diagnoses in pa-
tients with positive haemocultures were leukemias and lym-
phomas (24.6 %). The most effective tested antimicrobial
agents were ceftazidime (93.4 % of sensitive strains) and
ofloxacin (91.7 %). From the total number of 80 strains de-
tected using the equipment BacT/Alert 120, 22 (27.5 %)
were isolated repeatedly confirming their role in the etiolo-
gy of bacteriemic or septic episodes. Because only one blo-
od sample was obtained in 34 cases (58.6 %) of the remai-
ning 58 only once detected strains, it was impossible to con-
firm their etiologic role by repeated isolation. (Tab. 6, Ref.
22.)
Key words: nonfermentative rod-shaped bacteria, isolation
from the blood, sensitivity/resistance to antibiotics.
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Za období leden 1993�èerven 1996 bylo na mikrobiologic-
kém oddìlení Fakultní nemocnice v Olomouci izolováno
z hemokultur 122 kmenù gramnegativních nefermentujících
tyèinek. Nejpoèetnìj�í skupinou bylo 51 kmenù z rodu Aci-
netobacter (41,8 %) komplexu A. calcoaceticus-baumannii
(Acb komplexu). Druhou nejvìt�í skupinou bylo 21 (17,2 %)
kmenù Pseudomonas aeruginosa. Následovalo 17 (13,9 %)
kmenù Stenotrophomonas maltophilia, 8 kmenù (6,6 %) aci-
netobakterù nepatøících do Acb komplexu, 6 kmenù (4,9 %)
Pseudomonas putida a 5 (4,1 %) kmenù Alcaligenes xylosi-
dans. Ostatní druhy byly zastoupeny pouze 1�2 kmeny. Tøi
izoláty se nepodaøilo identifikovat. Nejvíce (24,6 %) kmenù
pocházelo z hematologické kliniky FN v Olomouci. Nejèas-
tìj�ími klinickými diagnózami u pacientù s pozitivní hemo-
kulturou byly leukemie a lymfom (24,6 %). Nejúèinnìj�ím
testovaným antimikrobním preparátem byl ceftazidim (93,4
% citlivých kmenù) a ofloxacin (91,7 %). Z celkového poètu
80 kmenù zachycených pomocí pøístroje BacT/Alert 120 bylo
22 (27,5 %) izolováno opakovanì a byla tím ovìøena jejich
etiologická role v bakteriemických èi septických epizodách.
Ze zbývajících 58 jednou zachycených kmenù v�ak byl ve 34
pøípadech (58,6 %) odbìr krve proveden pouze jedenkrát,
a proto u nich nemohla být potvrzena etiologická role opa-
kovanou izolací. (Tab. 6, lit. 22.)
Klíèová slova: nefermentující tyèinky, izolace z krve, citli-
vost/rezistence k antibiotikùm.
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Souèasná úroveò medicíny umo�nila pomocí moderních vy-
�etøovacích a léèebných postupù rozsáhlej�í uplatnìní nìkterých
zástupcù skupiny nefermentujících G-tyèinek pøi vzniku nozoko-
miálních infekcí. Dlouhodobé pøe�ívání tì�ce oslabených pacien-
tù, rozsáhlé chirurgické výkony a nároènìj�í instrumentaèní pro-
cedury, intravenózní infúze, katetrizace, radiace, antibiotická a imu-
nisupresivní léèba podporují patogenní pùsobení bakterií pùvod-
nì saprofytických nebo jen s nízkým stupnìm invazivity
a virulence. To je navíc ovlivòováno velkou odolností tìchto mik-
robù vùèi nepøíznivým vlivùm zevního prostøedí � øada druhù
dobøe sná�í dlouhodobé vyschnutí, je schopna se mno�it v infuz-
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ních a dezinfekèních roztocích nebo v teplotním rozmezí 4�42
°C a vykazuje pøirozenou rezistenci k celé øadì bì�nì pou�íva-
ných antimikrobiálních preparátù (Gernet-Smidt, 1994; Pauèková
a spol., 1989; Wilkinson a Pitt, 1995).

Nozokomiální infekce nejèastìji vyvolávají z vý�e uvedených
dùvodù na jednotkách intenzívní péèe (JIP), chirurgických a in-
terních oddìleních nebo léèebnách dlouhodobì nemocných. Vzni-
ku nozokomiální infekce obvykle pøedchází kolonizace sliznic pa-
cienta bez pøíznakù infekce. Jakmile je kolonizována jedna èást
tìla pacienta upoutaného na lù�ko, snadno se kontaminace �íøí
i na místa ostatní (Crowe a spol., 1995; Fuchs a spol., 1986; Ger-
ner-Smidt, 1994; Rolston a spol., 1985).

Nefermentující G-bakterie mohou zpùsobit infekci prakticky
kteréhokoliv orgánu (a� na výjimky nemají vyhranìný tkáòový èi
orgánový tropismus), èasto ve spojení s jinými patogeny. Infekce
vìt�inou postihují dolní cesty dýchací, moèové cesty, zranìní a po-
operaèní rány. Mnohdy jsou asociovány s pøítomností cizích tìles
v organismu (intravenózní katetry, endotracheální intubace, mo-
èové katetry, ventrikulární shunty), s pou�itím kontaminovaných
infuzních roztokù èi krevních konzerv a aerosolù v rùzných res-
pirátorech. Pøenos je mo�ný i prostøednictvím o�etøujícího perso-
nálu. Jde tedy vìt�inou o infekce exogenní, kdy etiologické agens
bývá také hojnì roz�íøeno v prostorách oddìlení. Zvý�ená èetnost
infekcí, které jsou vyvolány tìmito bakteriemi, je tedy indikáto-
rem nedodr�ování hygienických standardù a norem na oddìlení.
Platí toti�, �e pokud je zranitelná èást organismu vystavena kon-
taktu s mikroorganismem o nízké virulenci pouze ojedinìle, rizi-
ko infekce je mnohem men�í, ne� kdy� je mu vystavena opakova-
nì (Fuchs a spol., 1986; Gernet-Smidt, 1994; Rolston a spol.,
1985; Seifert a Baginski, 1992; Wilkinson a Pitt, 1995). Dal�ími
rizikovými faktory pro vznik tìchto infekcí mohou být pøedchozí
antibiotické terapie (riziko vzplanutí latentní endogenní nákazy
pomno�ením rezistentních mikroorganismù), chirurgické výkony,
pobyt na JIP, lokální trauma (zvl. popáleniny), malignity, immatu-
ritas, vìk nad 60 let, diabetes mellitus, dlouhodobá hospitalizace,
imunosupresivní terapie (cytostatika, kortikoidy) a cystická fib-
róza (Crowe a spol., 1995; Gerner-Smidt, 1994). Jsou známy in-
fekce i jiného ne� nozokomiálního pùvodu, spojené s prostøedím
èi komunitou � pneumonie asociované s alkoholizmem, pneu-
mokoniózou, narkomanií (Gerner-Smidt, 1994).

Materiál a metodika

Testované kmeny byly izolovány z krve pacientù hospitalizo-
vaných na jednotlivých klinikách Fakultní nemocnice v Olomou-
ci. Celkem bylo získáno 122 kmenù nefermentujících G-tyèinek
za období leden 1993 a� èerven 1996.

Hemokultury byly v letech 1993�1994 zpracovány standard-
ním manuálním zpùsobem. Po jednodenní inkubaci pøi 37 °C byly
hodnoceny mikroskopicky podle Grama a vyoèkovány na krevní
agar, Endovu pùdu a Sabouraudùv agar. Tento postup byl potom
opakován je�tì po 3, 5 a 7 dnech inkubace.

Od zaèátku roku 1995 bylo vy�etøování hemokultur provádì-
no pomocí poloautomatického pøístroje BacT/Alert 120 a kulti-
vaèních médií pro aerobní kultivaci dodávaných firmou Organon�
Teknika. Po signalizaci pozitivní hemokultury byla pøíslu�ná lah-
vièka vyjmuta z inkubaèního boxu a následovalo vy�etøení krev-
ního nátìru podle Grama a vyoèkování na vý�e zmínìné pùdy.

Zaèátkem roku 1995 byl na mikrobiologickém oddìlení zave-
den speciální software �MONIT� pro detailní sledování jednotli-
vých kmenù a pacientù. Opakované izolace identických kmenù
(shodný biochemický profil, antibiogram) nìkterých pacientù byly
pova�ovány za dùkaz jejich etiologické role a za vylouèení mo�né
kontaminace. Z opakovanì izolovaných kmenù byl do studie za-
hrnut v�dy pouze jediný. Pokud byl kmen izolován pouze jedno-
rázovì, byla sledována úèast dal�ích mikrobù. Vzrùstající poèet
dal�ích druhù v dané hemokultuøe signalizoval zvý�enou mo�nost
kontaminace pøi odbìru. Dále byl sledován i poèet odebraných
hemokultur od ka�dého pacienta. U nìkterých nemocných byla
odebrána pouze 1 hemokultura a nebylo tedy mo�no ovìøit opa-
kovaný záchyt pøíslu�ného mikroba.

V�echny kmeny byly identifikovány standardními mikrobio-
logickými postupy za pou�ití Nefermtestu (Lachema) a doplòko-
vých testù (Gerner-Smidt a spol., 1991; Gerner-Smidt a Frede-
riksen, 1993; Holmes a spol., 1986; Holt a spol., 1994; Krieg
a spol., 1984; Pauèková a spol., 1989).

U v�ech kmenù byla k urèení citlivosti k antibiotikùm a che-
moterapeutikùm (ATB) pou�ita standardní diluèní mikrometoda
(Urbá�ková a spol., 1985). Hodnoty �break-point� (hranic citli-
vosti a rezistence) byly stanoveny podle doporuèení Národní re-
ferenèní laboratoøe pro antibiotika SZÚ Praha. Byla testována ná-
sledující antibiotika a chemoterapeutika (v závorce je uvedena
pou�itá zkratka a break-point): amikacin (AMI, 8 mg/l), ampici-
lin (AMP, 4), ampicilin/sulbactam (AMS, 4), azlocilin (AZL, 16,
u pseudomonád 64), aztreonam (AZT, 8), cefazolin (CZL, 4), ce-
foperazon (CPR, 8), cefotaxim (CTX, 4), cefoxitin (CXT, 4), cef-
tazidim (CTZ, 4), cefuroxim (CRX, 4), chloramfenikol (CMP, 4),
ciprofloxacin (CIP, 1), colistin (COL, 4), gentamicin (GEN, 4),
meropenem (MER, 4), netilmicin (NET, 4), nitrofurantoin (FUR,
32), ofloxacin (OFL, 2), oxolinová kyselina (OXO, 8), pefloxacin
(PFL, 2), piperacilin (PIP, 16, u pseudomonád 64), sulfisoxazol
(SUL, 256), tetracyklin (TET, 2), trimetoprim/sulfonamid (COT,
32).

Vzhledem k ni��ímu teplotnímu optimu a pomalej�ímu rùstu
nìkterých kmenù bylo nutné sní�it inkubaèní teplotu na 30 °C,
pøípadnì prodlou�it inkubaèní dobu o 24 h. Sestavy ATB se v prù-
bìhu studie mìnily, co� vysvìtluje rozdílný poèet testovaných
kmenù jednotlivými ATB.

Výsledky

Z hemokultur bylo zachyceno celkem 122 kmenù G-nefermen-
tujících tyèinek. Pøevládal mezi nimi rod Acinetobacter (59 kme-
nù, t.j. 48,4 %), zejména kmeny komplexu A. calcoaceticus-bau-
mannii (Acb komplex). K tomuto komplexu patøilo celkem 51 za-
chycených kmenù (41,8 % v�ech izolátù). Druh Pseudomonas
aeruginosa byl zastoupen celkem 21 kmeny (17,2 %), Stenotrop-
homonas (Xanthomonas) maltophilia 17 kmeny (13,9 %), acine-
tobaktery jiné ne� Acb komplex 8 kmeny (6,6 %), Pseudomonas
putida 6 kmeny (4,9 %) Alcaligenes xylosoxidans 5 kmeny (4,1
%). Ostatní taxony byly zastoupeny 1�2 kmeny. Spolu se 3 izo-
láty, které nebylo mo�no pomocí pou�itých testù urèit (oznaèeny
pracovním názvem Pseudomonas sp.), se jednalo celkem o 14
kmenù (11,5 %). Podrobné výsledky shrnuje tabulka 1.

Izoláty pocházely nejèastìji z kliniky hematologické (30 kme-
nù, 24,6 %), III. interní (22 kmenù, 18,0 %), II. interní (20 kme-
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Tab. 1. Pøehled jednotlivých druhù gramnegativních nefermentují-
cích tyèinek izolovaných z hemokultur.
Tab. 1. Overview of particular species of Gram-negative nonfermen-
tative rod-shaped bacteria isolated from haemocultures.

Bakteriální druh Poèet kmenù Procentuální
Bacterial species Number of strains zastoupení

(n=122) Percentage

Acb complexa  51 41,8
Pseudomonas aeruginosa 21 17,2
Stenotrophomonas maltophilia 17 13,9
Acinetobacter sp. (non-Acb complex) 8 6,6
Pseudomonas putida 6 4,9
Alcaligenes xylosoxidansb 5 4,1
Pseudomonas stutzeri 2 1,7
Burkholderia cepacia 1 0,8
Comamonas acidovorans 1 0,8
Flavobacterium gleum 1 0,8
Flavobacterium indologenes 1 0,8
Moraxella lacunatac 1 0,8
Pseudomonas alcaligenes 1 0,8
Pseudomonas fluorescens 1 0,8
Pseudomonas pickettii 1 0,8
Sphingobacterium multivorum 1 0,8
Pseudomonas sp. 3 2,6

a � Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex
b � 3 strains of subsp. xylosoxidans, 2 strains of subsp. denitrificans
c � subspecies liquefaciens

Tab. 2. Pùvod izolovaných kmenù z jednotlivých klinik FN v Olomou-
ci.
Tab. 2. Origin of the isolated strains from particular departments of
the University Hospital in Olomouc.

Klinika Poèet Procentuální
Department of izolovaných kmenù zastoupení

Number of Percentage
isolated strains

(n=122)

hematologická 30 24,6
Haematology
III. interní 22 18,0
Internal medicine (III.)
II. interní 20 16,4
Internal medicine (II.)
I. chirurgická 18 14,8
Surgery(I.)
I. interní 11 8,9
Internal medicine (I.)
anesteziologicko�resuscitaèní 7 5,7
Anaesthesiology and resuscitation
dìtská 6 4,9
Pediatrics
porodnicko�gynekologická 2 1,7
Obstetrics and gynaecology
urologická 2 1,7
Urology
ortopedická 2 1,7
Orthopaedics
neurologická 1 0,8
Neurology
neurochirurgická 1 0,8
Neurosurgery

Tab. 3. Nejèastìj�í klinické diagnózy.
Tab. 3. Most frequent clinical diagnoses.

Diagnóza Poèet Procentuální
Diagnosis izolovaných kmenù zastoupení

Number Percentage
of isolated strains

(n=122)

leukemie, lymfom 30 24,6
leukemias, lymphomas
febrilie nejasné etiologie 25 20,5
fever of unknown origin
jiné maligní tumory 6 4,9
other malignant tumours
pneumonie 6 4,9
pneumonias
immaturitas 5 4,1
immaturity
sepse 4 3,3
sepsis
jiné diagnózy+bez dg 46 37,7
other diagnoses
+without diagnosis

Tab. 4. Rezistence izolovaných kmenù k antibiotikùm a chemotera-
peutikùm.
Tab. 4. Resistance of isolated bacteria to antibiotics and chemothera-
peutics.

Kód Poèet Poèet Procentuální
antibiotika testovaných rezistentních zastoupení
Code of the kmenù kmenù Percentage
antibiotic Number of Number of

tested strains resistant strains

AMI 122 21 17,2
AMP 122 120 98,4
AMS 113 59 52,2
AZL 121 66 54,5
AZT 62 46 74,2
CIP 114 10 8,8
CMP 117 96 82,1
COL 122 23 18,9
COT 122 52 42,6
CPR 100 40 40,0
CRX 121 115 95,0
CTX 121 72 59,5
CTZ 121 8 6,6
CXT 120 114 95,0
CZL 120 119 99,2
FUR 122 108 88,5
GEN 122 50 41,0
MER 71 19 26,8
NET 121 28 23,1
OFL 121 10 8,3
OXO 122 31 25,4
PFL 114 10 8,8
PIP 113 60 53,1
SUL 122 66 54,1
TET 122 87 71,3



576 BRATISL. LEK. LISTY, 99, 1998, è. 11, s. 573�578

nù, 16,4 %) a I. chirurgické (18 kmenù, 14,8 %). Celkové výsled-
ky výskytu na jednotlivých klinikách shrnuje tabulka 2.

K nejèastìj�ím klinickým diagnózám patøily leukemie a lym-
fom (30 kmenù, 24,6 %), následované febriliemi nejasné etiologie
(25 kmenù, 20,5 %). Ostatní klinické diagnózy se vyskytovaly
s men�í frekvencí (tab. 3).

Nejúèinnìj�ími testovanými antibiotiky (tab. 4) byly ceftazi-
dim (pouze 6,6 % rezistentních kmenù), ofloxacin (8,3 %), cip-
rofloxacin (8,8 %), pefloxacin (8,8 %) a do urèité míry i amika-
cin (17,2 %).

Z celkového poètu 80 kmenù zachycených pomocí pøístroje
BacT/Alert 120 a sledovaných komputerovým zpracováním vý-
sledkù bylo celkem 22 (27,5 %) izolováno opakovanì, co� potvr-
zovalo jejich etiologickou roli v bakteriemické èi septické epizo-
dì. U zbývajících 58 jedenkrát zachycených kmenù (72,5 %) se
nedala vylouèit mo�ná kontaminace pøi odbìru. Z toho celkem 15
kmenù (18,8 %) bylo navíc izolováno spolu s dal�ím agens a 4
kmeny (5 %) s dal�ími 2 agens (pøeva�ovaly koaguláza-negativní
stafylokoky). Je v�ak nutno poznamenat, �e z tìchto 58 jedenkrát
zachycených kmenù byl ve 34 pøípadech (58,6 %) odbìr krve na
kultivaci proveden pouze jednou a nebylo tak mo�no opakovanì
ovìøit izolaci daného kmene.

Z 59 izolovaných kmenù rodu Acinetobacter patøilo 51 (86,4 %)
do komplexu Acinetobacter calcoaceticus-baumannii. Nejèastìj�í
klinickou diagnózou byly febrilie nejasné etiologie (10 kmenù,
19,6 %) a horeènaté stavy u pacientù s leukemií nebo lymfomem
(8 kmenù, 15,7 %). Nejvy��í frekvence tìchto kmenù byla zazna-
menána u pacientù z II. interní kliniky (23,5 %). Z celkového poè-
tu 37 kmenù Acb komplexu, izolovaných pomocí pøístroje BacT/
Alert 120, bylo 7 (18,9 %) zachyceno opakovanì. Jako nejúèinnìj�í
antimikrobiální preparáty vùèi kmenùm Acb komplexu se jevily me-
ropenem (3,8 % rezistentních kmenù), ceftazidim (3,9 %), colistin
(3,9 %) a ofloxacin (5,9 %) (tab. 5). V�echny testované kmeny rodu
Acinetobacter, nepatøící do Acb komplexu, byly citlivé k cefopera-
zonu, ceftazidimu, fluorochinolonùm, meropenemu, oxolinové ky-
selinì, tetracyklinu a trimetoprim/selfonamidu (tab. 5).

Z 21 izolovaných kmenù druhu Pseudomonas aeruginosa po-
cházela vìt�ina z III. interní kliniky (5 kmenù, 23,8 %) a 4 kmeny
byly izolovány z pacientù hematologické kliniky (19,0 %). Nejèas-
tìj�í klinickou diagnózou byly opìt febrilie u leukemie a lymfomu (5
kmenù, 23,8 %), nasledovaly febrilie nejasné etiologie (3 kmeny,
14,3 %). Z celkového poètu 12 kmenù izolovaných pomocí pøístroje
BacT/Alert 120 byla polovina zachycena opakovanì. Nejúèinnìj�ími
antimikrobiálními preparáty (tab. 6) byly colistin (4,8 % rezistentních
kmenù), meropenem (9,1 %), ceftazidim (9,5 %) a amikacin (14,3 %).

Ze 17 izolátù Stenotrophomonas maltophilia jich nejvíce po-
cházelo z hematologické kliniky (10 kmenù, 58,8 %) a nejèastìj�í
klinickou diagnózou byla leukemie (9 kmenù, 52,9 %). Pomocí pøís-
troje BacT/Alert 120 bylo zachyceno celkem 9 kmenù a z nich 2

Tab. 5. Rezistence kmenù Acb komplexu a kmenù Acinetobacter sp.
k antimikrobiálním preparátùm.
Tab. 5. Resistance of Acb complex and Acinetobacter strains to anti-
microbial agents.

Kód antibiotika Acb komplex  Acinetobacter sp.
Code of the (non Acb komplex)
antibiotic

AMI 51 (9,8)a  8 (12,5)
AMP 51 (100,0) 8 (100,0)
AMS 47 (17,0) 8 (12,5)
AZL 51 (82,4) 8 (37,5)
CIP 49 (6,1) 8 (0,0)
CMP 51 (100,0) 6 (16,7)
COL 51 (3,9) 8 (12,5)
COT 51 (29,4) 8 (0,0)
CPR 43 (55,8) 8 (0,0)
CRX 51 (100,0) 8 (75,0)
CTX 51 (51,0) 8 (37,5)
CTZ 51 (3,9) 8 (0,0)
CXT 51 (100,0) 8 (75,0)
CZL 51 (100,0) 8 (100,0)
FUR 51 (100,0) 8 (25,0)
GEN 51 (37,3) 8 (12,5)
MER 26 (3,8) 7 (0,0)
NET 51 (17,6) 8 (12,5)
OFL 51 (5,9) 8 (0,0)
OXO 51 (9,8) 8 (0,0)
PFL 49 (6,1) 8 (0,0)
PIP 49 (67,3) 8 (37,5)
SUL 51 (43,1) 8 (12,5)
TET 51 (66,7) 8 (0,0)

a � poèet testovaných kmenù (procentuální zastoupení rezistentních
kmenù)
a � number of tested strains ( percentual proportions of resistant
strains)

Tab. 6. Rezistence kmenù druhù Pseudomonas aeruginosa a Stenot-
rophomonas maltophilia k antimikrobním preparátùm.
Tab. 6. Resistance of the species Pseudomonas aeruginosa and Stenot-
rophomonas maltophilia to antimicrobial agents.

Kód antibiotika P. aeruginosa S. maltophilia
Code of the antibiotic

AMI 21 (14,3)a  17 (29,4)
AMS 21 (100,0) 17 (94,1)
AZL 21 (38,1) 17 (47,1)
CIP 21 (28,6) 15 (0,0)
CMP 21 (100,0) 15 (20,0)
COL 21 (4,8) 17 (41,2)
COT 21 (100,0) 17 (11,8)
CPR 20 (30,0) 14 (28,6)
CTX 21 (71,4) 17 (94,1)
CTZ 21 (9,5) 17 (11,8)
GEN 21 (33,3) 17 (58,8)
MER 11 (9,1) 17 (94,1)
NET 21 (19,0) 17 (29,4)
OFL 21 (28,6) 17 (0,0)
OXO 21 (76,2) 17 (5,9)
PFL 21 (28,6) 15 (0,0)
PIP 21 (38,1) 15 (80,0)
SUL 21 (100,0) 17 (29,4)
TET 21 (100,0) 17 (82,4)

a � poèet testovaných kmenù (procentuální zastoupení rezistentních
kmenù)
a � number of tested strains ( percentual proportions of resistant
strains)
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(22,2 %) byly izolovány opakovanì. V�echny testované kmeny byly
citlivé k fluorochinolonùm. Rezistence k ceftazidimu a kotrimoxa-
zolu èinila 11,8 %. Kompletní pøehled rezistence kmenù tohoto druhu
uvádí tabulka 6. Jeden aberantní kmen (lipáza negativní, témìø �ádný
rùst pøi 30 °C) byl in vitro, i pøi pøirozené rezistenci tohoto druhu,
citlivý k ampicilin/sulbactamu, cefotaximu a meropenemu.

U 2 z 6 zachycených kmenù Pseudomonas putida se zdaøila
opakovaná izolace. V�echny izolované kmeny byly citlivé k ami-
noglykosidùm, ceftazidimu a fluorochinolonùm. Izolované kme-
ny druhu Alcaligenes xylosoxidans byly citlivé k ceftazidimu a flu-
orochinolonùm. Naopak rezistence k aminoglykosidùm èinila 80
%. U v�ech 3 sledovaných kmenù tohoto druhu byla zaznamená-
na opakovaná izolace. Ve skupinì zástupcù ostatních druhù (cel-
kem 14 kmenù) se opakovaná izolace zdaøila u 1 kmene druhu
Burkholderia (Pseudomonas) cepacia a u 1 kmene druhu Coma-
monas (Pseudomonas) acidovorans. V�echny testované kmeny
ojedinìle zastoupených druhù byly citlivé k meropenemu. Rezis-
tence k fluorochinolonùm se pohybovala v rozmezí 7,7�10,0 %
(v závislosti na preparátu).

Diskuse

Výsledky této studie zhruba odpovídají závìrùm Washingto-
na a spol. (1992), kteøí uvádìjí, �e mezi nefermentujícími tyèin-
kami izolovanými z hemokultur jsou nejèastìji identifikovány
bakterie rodu Acinetobacter a druhu Pseudomonas aeruginosa.
Rod Acinetobacter byl dokonce ve 2 ze 44 sledovaných evrop-
ských nemocnic nejèastìj�ím mikrobiálním agens izolovaným z he-
mokultur. V 26 amerických, evropských a asijských nemocnicích,
z celkového poètu 67, patøily izoláty tohoto rodu k 10 nejèastìj-
�ím. Druh P. aeruginosa se vyskytoval ve 3 nemocnicích na 3.
místì, v dal�ích 49 v 1. desítce. Seifert a spol. (1993) ve své stu-
dii uvádìjí, �e kmeny rodu Acinetobacter byly druhou nejèastìj�í
skupinou G-bakterií izolovanou z hemokultur (po E. coli) a �e
svou frekvencí pøevý�ily dokonce poèet v�ech izolátù rodu Pseudo-
monas.

Výsledky vy�etøení hemokultur z FN v Olomouci ukazují
dominantní postavení rodu Acinetobacter mezi G-nefermentující-
mi tyèinkami, do kterého patøilo 48 % izolovaných kmenù této
skupiny. Význam druhu P. aeruginosa byl daleko men�í, nicménì
jeho frekvence kolem 17 % jej øadí na druhé místo mezi tìmito
izoláty. K nim se svou èetností 14 % znaènì pøiblí�il druh S. mal-
tophilia. Ostatní taxony tvoøily celkem pouze 21 % v�ech kmenù.
V této souvislosti jsou velmi zajímavé výsledky �evèíkové a spol.
(1995), kteøí uvádìjí, �e v letech 1991�1993 bylo ve FN v Brnì-
Bohunicích izolováno z hemokultur celkem 40 kmenù druhu P.
aeruginosa a 134 kmenù jiných nefermentujících G-tyèinek.
Z tìchto 134 kmenù v�ak A. calcoaceticus tvoøil pouze 13 %
a pseudomonády jiné ne� P. aeruginosa 22 %. Studie v�ak neuvá-
dí, které taxony byly zastoupeny mezi zbývajícími 65 % kmenù.

Z 59 kmenù rodu Acinetobacter 51 (86 %) patøilo do komplexu
A. calcoaceticus-baumannii. Údaje o citlivosti Acb komplexu k an-
tibiotikùm se v rùzných studiích markantnì li�í. Seifertovy a Ba-
ginského (1992) izoláty A. baumannii z hemokultur se vyznaèova-
ly 100 % citlivostí k imipenemu a rezistencí ke gentamicinu, aztre-
onamu a ciprofloxacinu. Dvì tøetiny tìchto kmenù byly citlivé k pi-
peracilinu, ceftriaxonu, cefotaximu a ceftazidimu, ale rezistentní
k amikacinu. Dal�í studie sledující kmeny Acb komplexu z nejrùz-

nìj�ích biologických materiálù, udává podle Gerner-Smidta a Fre-
deriksena (1993) rovnì� 100 % citlivost k imipenemu, zatímco re-
zistenci u 4 % kmenù k sulfonamidùm, u ménì ne� 9 % k chinolo-
nùm, u 13 % k tetracyklinu a u 22 % ke gentamicinu. Tjernbergo-
vá (1990) uvádí témìø 100 % citlivost ke gentamicimu. Naopak
Joly-Guillou a spol. (1990) referují o rezistenci 94 % kmenù ke
gentamicinu a 72 % k pefloxacinu. Ve studii Marcose a spol. (1995)
bylo zaznamenáno více ne� 50 % kmenù A. baumannii rezistent-
ních k piperacilinu, cefotaximu a ceftazidimu.

Nejèastìj�í klinickou diagnózou u pacientù, z jejich� hemo-
kultur byly zachyceny kmeny Acb komplexu, byla febrilie nejas-
ného pùvodu. Z literatury je známo, �e kmeny tohoto komplexu
èasto vyvolávají infekce spojené se zavedeným katetrem (Seifert
a Baginski, 1992). Pøíznaky infekce vìt�inou mizí po pouhém
odstranìní pøíèiny.

Pøekvapující je vysoké procento kmenù P. aeruginosa rezis-
tentních k fluorochinolonùm (28,6 %), nebo� v pøedchozích stu-
diích, týkajících se výskytu ofloxacin-rezistentních G-tyèinek, byly
takovéto izoláty z krve zastoupeny jen v zanedbatelném poètu
(Koláø a spol., 1994, 1996).

K nejèastìj�ím klinickým diagnózám u pacientù, z jejich�
hemokultur se podaøilo izolovat P. aeruginosa, nále�ely podle oèe-
kávání febrilní stavy u leukémií nebo lymfomù. Polovina kmenù
izolovaných pomocí pøístroje BacT/Alert 120 byla zachycena opa-
kovanì. Jednotlivé kliniky byly zastoupeny vcelku rovnomìrnì.
Tyto nálezy svìdèí pro významnou roli P. aeruginosa v etiologii
bakteriemických a septických pøípadù.

Izoláty druhu Stenotrophomonas maltophilia vykazovaly stop-
rocentní citlivost ke v�em fluorochinolonùm. Dal�ími úèinnými anti-
mikrobními preparáty byly ceftazidim a kotrimoxazol. Ni��í citlivost
v�ak jevily k aminoglykosidùm � amikacinu, gentamicinu a netil-
micinu. Tyto výsledky potvrzují zji�tìní Koláøe a spol. (1994, 1996),
kteøí ve svých studiích, vìnovaných G-tyèinkám rezistentním k oflo-
xacinu, ceftazidimu a amikacinu, zaznamenali výskyt jediného kme-
ne S. maltophilia (0,8 %) rezistentního k ofloxacinu, zatímco frek-
vence tìchto kmenù rezistentních k amikacinu dosáhla 15,6 %.

U druhu S. maltophilia byla zji�tìna významná vazba na he-
matologickou kliniku, pøièem� nejèastìj�í základní diagnózou byla
leukemie.

Kmeny druhu Alcaligenes xylosoxidans se vyznaèovaly znaè-
nou rezistencí k aminoglykosidùm. U v�ech 3 kmenù izolovaných
pomocí pøístroje BacT/Alert 120 se zdaøila opakovaná izolace, co�
mù�e signalizovat pravdìpodobný význam tohoto druhu v etiolo-
gii bakteriémií. Toté� platí i pro 33 % kmenù druhu Pseudomonas
putida, které se podaøilo izolovat opakovanì.

Ostatní druhy nefermentujících tyèinek byly zastoupeny ojedi-
nìle. Pøekvapuje to zejména u druhu Burkholderia cepacia, který
je pova�ován za významního oportunního patogena u stavù se �pat-
nou prognózou (Ouchi a spol., 1995; Wilkinson a Pitt, 1995).

Celkovì se tedy jako nejúèinnìj�í antimikrobiální preparát jevil
ceftazidim, ke kterému bylo rezistentních jen 7 % kmenù G-nefermen-
tujících tyèinek. Následovaly ofloxacin, pefloxacin, ciprofloxacin a ami-
kacin. A� na zmínìné výjimky potvrdila se tedy zji�tìní Koláøe a spol.
(1994, 1996), �e krev nepatøí ke klinickým materiálùm s významným
výskytem kmenù rezistentních na ceftazidim a fluorochinolony.*

*Výsledky v této publikaci byly získány na základì dílèího øe�ení grantu
IGA MZ ÈR è. 2270-3.



578 BRATISL. LEK. LISTY, 99, 1998, è. 11, s. 573�578

Literatura

Crowe M., Towner K.J., Humphreys H.: Clinical and epidemiological
features of an outbreak of acinetobacter infection in an intensive care
unit. J. Med. Microbiol., 43, 1995, s. 55�62.

Fuchs G.J., Jaffe N., Pickering L.K.: Acinetobacter calcoaceticus sep-
sis in children with malignancies. Pediat. Infect. Dis., 5, 1986, s. 545�
549.

Gerner-Smidt P., Tjernberg I., Ursing J.: Reliability of phenotypic tests
for identification of Acinetobacter species. J. Clin. Microbiol., 29, 1991,
s. 277�282.

Gerner-Smidt P., Frederiksen W.: Acinetobacter in Denmark: I. Taxo-
nomy, antibiotic susceptibility, and pathogenicity of 112 clinical strains.
Acta Pathol. Microbiol. Immunol. Scand., 101, 1993, s. 815�825.

Gerner-Smidt P.: Acinetobacter: epidemiological and taxonomic aspects
(Thesis). Acta Pathol. Microbiol. Immunol. Scand., 102, 1994, Suppl.
47, s. 1�41.

Holmes B., Pinning C.A., Dawson Ch.A.: A probability matrix for the
identification of Gram-negative, aerobic, non-fermentative bacteria that
grow on nutrient agar. J. Gen. Microbiol., 132, 1986, s. 1827�1842.

Holt J.G., Krieg N.R., Sneath P.H.A., Staley J.T., Williams S.T.:
Bergey�s manual of determinative bacteriology. Baltimore, The Williams
and Wilkins Co., 1994.

Joly-Guillou M.L., Bergogne-Berezin E., Vieu J.F.: A study of the rela-
tionships between antibiotic resistance phenotypes, phage-typing and bio-
typing of 117 clinical isolates of Acinetobacter spp. J. Hosp. Infect., 16,
1990, s. 49�58.

Koláø M., Hejnar P., Hájek V., Koukalová D.: Výskyt a charakteristika
gramnegativních tyèek s hranièní citlivostí a s rezistencí k ofloxacinu.
Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., 43, 1994, s. 120�123.

Koláø M., Hejnar P., Hájek V., Koukalová D.: Charakteristika multire-
zistentních gramnegativních bakterií a jejich frekvence ve Fakultní ne-
mocnici v Olomouci. Bratisl. lek. Listy, 97, 1996, s. 153�158.

Krieg N.R., Holt J.G. a spol. (Eds.): Bergey�s manual of systematic bac-
teriology. Vol. I. Baltimore, The Williams and Wilkins Co., 1984.

Marcos M.A., Jimenez de Anta M.T., Vila J.: Correlation of six met-
hods for typing nosocomial isolates of Acinetobacter baumannii. J. Med.
Microbiol., 42, 1995, s. 328�335.

Ouchi K., Abe M., Karita M., Oguri T., Igari J., Nakazawa T.: Analy-
sis of strains of Burkholderia (Pseudomonas) cepacia isolated in a noso-
comial outbreak by biochemical and genomic typing. J. Clin. Microbiol.,
33, 1995, s. 2353�2357.

Pauèková V. a spol.: Mikrobiologické vy�etøovací metody. Laboratorní
diagnostika nefermentujících gramnegativních tyèinek. Praha, Avicenum
1989.

Rolston K., Guan Z., Bodey G.P., Elting L.: Acinetobacter calcoaceti-
cus septicaemia in patients with cancer. South. Med. J., 78, 1985, s. 647�
651.

Seifert H., Baginski R.: The clinical significance of Acinetobacter bau-
mannii in blood cultures. Zbl. Bakt., 277, 1992, s. 210�218.

Seifert H., Baginski R., Schulze A., Pulverer G.: The distribution of
Acinetobacter species in clinical culture materials. Zbl. Bakt., 279, 1993,
s. 544�552.

�evèíková A., Votava M., �evèík P.: Výsledky mikrobiologického vy�et-
øení 12 064 hemokultur u pacientù se suspektní bakteriémií. Epidemiol.
Mikrobiol. Imunol., 44, 1995, s. 73�77.

Tjernberg I.: Antimicrobial susceptibility of Acinetobacter strains iden-
tified by DNA-DNA hybridization. Acta Pathol. Microbiol. Immunol.
Scand., 98, 1990, s. 320�326.

Urbá�ková P., Hausnerová S., Chaloupecký V., Lochmannová J., Vý-
mola F., Zahradnický J.: Mikrobiologické vy�etøovací metody. Vy�et-
øení pro antimikrobiální terapii. Praha, Avicenum 1985.

Washington J.A., a spol.: An international multicenter study of blood cul-
ture practices. Europ. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 11, 1992, s. 1115�
1128.

Wilkinson S.G., Pitt T.L.: Burkholderia (Pseudomonas) cepacia: patho-
genicity and resistance. Rev. Med. Microbiol., 6, 1995, s. 10�17.

Do redakcie do�lo 14.2.1997.


