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URVAKOL VACCINE IN IMMUNOMODULATION OF RECURRENT URINARY
TRACT INFECTIONS
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The authors present the results of the URVAKOL vaccine
use in clinical practice. The vaccine was administered in the
treatment of recurrent cystitis, persistent lower urinary tract
infection, chronic pyelonephritis and prostatovesiculitis. The
clinical efficacy of the vaccine was assessed by detection of
bacteria and leukocytes in the urine, subjective complaints,
skin tests and the assessment of selected specific and nonspecific immunity parameters in the urine and saliva. Significantly positive clinical and laboratory responses were observed in patients with uncomplicated cystitis. In the group of
persistent urinary tract infections excellent responses were detected in one half of the patients. The remainder half stated
disappearance of subjective complaints, but with persistence
of pyuria or bacteriuria. Similar results of improvement
were observed in 10 patients with chronic pyelonephritis. There were no changes of the clinical state observed in patients
with chronic prostatitis. (Tab. 5, Fig. 2, Ref. 7.)
Key words: vaccine URVAKOL, recurrent urinary tract infections treatment, bacteriuria, pyuria, skin tests, immunity.

Autoøi referují o výsledcích praktického pouití vakcíny URVAKOL. Vakcinoterapie byla zamìøena na prosté recidivující cystitidy, perzistující infekce dolních moèových cest, chronické pyelonefritidy a prostatovesikulitidy. Klinická úèinnost vakcíny
byla hodnocena podle nálezù bakterií a leukocytù v moèi, subjektivních potíí, výsledkù koních testù a dále sledováním vybraných parametrù specifické a nespecifické sloky imunity
v moèi a slinách léèených pacientù. Jednoznaènì pøíznivá klinická i laboratorní odpovìï byla pozorována u nemocných s nekomplikovanými cystitidami. Ve skupinì nemocných s perzistujícími uroinfekcemi byl výborný léèebný efekt zaznamenán
u poloviny pøípadù. U druhé poloviny tìchto pacientù, udávajících vymizení nepøíjemných subjektivních pøíznakù, avak
s pøetrvávající pyurií èi bakteriurií, pøispìla vakcinoterapie ke
zlepení stavu. Obdobný výsledek, hodnocený stupnìm zlepen, byl zaznamenán u 10 nemocných s chronickou pyelonefritidou. Stav nemocných s chronickou prostatitidou byl hodnocen
jako nezmìnìný (Tab. 5, obr. 2, lit. 7.)
Klíèová slova: vakcína URVAKOL, léèba recidivujících uroinfekcí, bakteriurie, pyurie, koní testy, imunita.

Imunomodulace vakcínou je alternativou antibakteriální profylaxe a léèby recidivujících uroinfekcí (Rugendorff, 1992). Zvyuje hladinu interferonù v séru, poèet T-lymfocytù, sekreci IgA na
sliznici moèových cest a výraznì sniuje poèet recidiv (Sabra,
1995).
Vakcína URVAKOL, její vývoj a preklinické vyetøení imunologické aktivity bylo ji zveøejnìno, byla pøedbìnì testována
pøi léèbì chronických uroinfekcí na malém souboru pacientù urologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci (Koukalová, 1996;

Koukalová a spol., 1999). Aplikace byla zamìøena na prosté recidivující cystitidy, perzistující infekce dolních moèových cest, chronické pyelonefritidy a prostatovesikulitidy.
Cílem práce bylo posouzení moností praktického pouití
vakcíny URVAKOL. Klinická úèinnost vakcíny byla hodnocena podle nálezù bakterií a leukocytù v moèi, subjektivních pøíznakù, výsledkù koních testù a vybraných parametrù specifické i nespecifické sloky imunity v moèi a slinách léèených
pacientù.
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Materiál a metody
Pro léèbu byli vybráni pacienti obou pohlaví s chronickými a recidivujícími infekcemi vývodných cest moèových a infekcemi cest
pohlavních u muù. Nemocní byli seznámeni se zpùsobem vyetøení a léèby, podepsali informovaný souhlas. Pøedpokladem pro
zaøazení nemocných do sestavy a zahájení terapie byl prùkaz infekèního agens kultivací moèe. Byly respektovány kontraindikace léèby, které pøedstavují zejména závané defekty imunity, léèba imunosupresivy, významné hepatopatie a nefropatie, tìhotenství, zhoubné nádory, TBC a stavy selhávání obìhového systému.
Pøed zahájením léèby bylo provedeno imunologické vyetøení. Byly stanoveny hladiny sekreèního IgA, specifických protilátek a lysozymu v moèi a slinách. Souèasnì byly provedeny koní
testy s antigeny bakteriálních kmenù obsaených v testované vakcínì. Tato vyetøení byla opakována po esti týdnech od zahájení
léèby a za pùl roku od tohoto kontrolního vyetøení. Souèástí kadé kontroly bylo biochemické a kultivaèní vyetøení moèe.
Do klinické sestavy bylo zahrnuto celkem 53 nemocných. Z tohoto souboru bylo prùbìnì vyøazeno 19 pacientù, které nebylo
mono hodnotit z dùvodù nedokonèeného jedenáctimìsíèního léèebného schématu s plánovanými laboratorními kontrolami (otìhotnìní, úmrtí, manifestace zhoubné nemoci, nezájem nemocného o spolupráci a patná indikace léèby).
Exaktnì hodnotitelný soubor 34 nemocných byl sloen z 21
muù a 13 en. Jejich prùmìrný vìk byl 55,6 rokù. Léèené infekce
byly zastoupeny prostými recidivujícími cystitidami (10x), perzistujícími infekcemi dolního moèového traktu po prostatektomii nebo
endoresekci prostaty (1Ox), chronickými pyelonefritidami s litiázou (3x) nebo bez této komplikace (7x) a prostatovesikulitidami (4
nemocní). Ledvinové funkce, charakterizované hladinou endogenního kreatininu, byly normální, jen výjimeènì lehce sníené.
Nemocní byli léèeni tabletovou formou vakcíny. Uívali jednu tabletu ráno na laèno podle rozpisu.
Koní testy u vakcinovaných pacientù
Mikrobiální antigeny pro koní testy byly pøipraveny z kmenù Escherichia coli 12, Klebsiella pneumoniae 16, Proteus mirabilis 51, Pseudomonas aeruginosa 70, Enterococcus faecalis 78,
Propionibacterium acnes 17 a doplnìny kontrolou, tj. vehikulem
diagnostického antigenu (PBS). Pouity byly k testování pacientù
uvedeného souboru a kontrolní skupiny 30 zdravých osob (17
muù a 13 en prùmìrného vìku 22 let).
Pøi koních testech bylo aplikováno 0,05 ml testovaného antigenu pøísnì intradermálnì na palmární stranì pøedloktí tak, aby se
vytvoøil pupen o prùmìru maximálnì 5 mm, pøitom odstup mezi
jednotlivými testovanými antigeny byl minimálnì 4 cm. Èasná
reakce byla odeèítána za 20 min, pozdní za 24 h.
Pøi hodnocení èasných reakcí byla sledována velikost urtikariálního pupene a rozsah erytému v okolí pomfu. Velikost reakce
byla mìøena v mm pomocí kruhové ablony. Koní reakce byla
hodnocena pìti stupni :
 negativní (0)  pomfus do prùmìru 4 mm,
 slabì pozitivní (+)  pomfus o prùmìru 5 a 8 mm,
 støednì pozitivní (++)  pomfus o prùmìru 9 a 12 mm nebo
pomfus s erytémem v okolí do celkového prùmìru 20 mm,
 silnì pozitivní (+++)  pomfus o prùmìru 13 a 16 mm nebo
pomfus s erytémem v okolí do celkového prùmìru 25 mm,
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 velmi silnì pozitivní (++++)  pomfus o prùmìru vìtím ne
16 mm nebo pomfus s erytémem v okolí nad 25 mm.
U pozdních reakcí byla hodnocena velikost indurace:
 negativní (0) do prùmìru 5 mm,
 slabì pozitivní (+) o prùmìru 6 a 10 mm,
 støednì pozitivní (++) o prùmìru 11 a 15 mm,
 silnì pozitivní (+++) o prùmìru 16 a 20 mm,
 velmi silnì pozitivní (++++) o prùmìru vìtím ne 20 mm.
Pøi hodnocení intenzity koních reakcí bylo pøihlédnuto k diskusi na celostátní alergologické konferenci 1983 v Luhaèovicích
(Ehl a spol, 1983), k doporuèení Novotného pro posuzování èasné reakce (Novotný, 1982) a k zpùsobu hodnocení pozdních anamnestických reakcí u Imunoskin testu (Doutlík a spol., 1984).
V dobì testování pacienti nedostávali ádné jiné léky, které
by mohly ovlivnit imunitní stav organismu. K vylouèení zmìny
intenzity reakcí bìhem dne byly koní testy provádìny vdy ráno
mezi 7. a 9. hodinou.
Statistické hodnocení bylo provedeno chí-kvadrát testem pro
1 % a 5 % hladinu významnosti.
Opakované testování bìhem vakcinaèní léèby se podaøilo vyhodnotit pouze u 29 pacientù z výe uvedeného souboru. V této
skupinì testovaných bylo 12 en a 17 muù prùmìrného vìku 56,2
roku, v rozmezí od 22 do 79 let.
Kultivace moèe
Vzorky moèe (porce støedního proudu) byly odebrány pøed
zahájením léèby, dále po 6 týdnech léèby a po pùl roce od tohoto
kontrolního vyetøení.
Zpracování moèe a identifikace izolátù byla provedena podle
popisu v práci o vývoji vakcíny (Koukalová, 1996; Koukalová
a spol., 1999).
Protilátková imunita
V moèi a slinách 34 vakcinovaných pacientù byly stanovovány sekreèní IgA (sIgA), lysozym a specifické imunoglobuliny (Ig).
Vzorky moèe a slin byly odebrány vdy ráno na laèno.
Sekreèní IgA byl stanovován metodou jednoduché radiální
imunodifuze za pouití praseèích Q-antisér SEVAC a standard
SEVAC SLS.
Lysozym v moèi a slinách byl stanovován mikroturbidimetrickou metodou na mikrotitraèních destièkách za pouití lyofilizované suspenze Micrococcus lysodeikticus (M. luteus M 15/65).
Pro sestrojení kalibraèní køivky byl pouit vajeèný lysozym (Behringer).
Specifické Ig byly stanovovány v jednotlivých vzorcích ELISA technikou. Jako antigen byla pøipravena lyofilizovaná smìs
esti kmenù ve vakcínì pouitých mikrobiálních druhù, které byly
smíchány ve stejných váhových pomìrech (po 2 mg, celkem
12 mg). Lyofilizát byl rozputìn v 5 ml destilované vody a ozvuèen 4x po 30 s na ultrazvukovém desintegrátoru DYNATECH
Dysmembrator 300W (50% výkon, mikropice) pøi chlazení ledovou tøítí. V ozvuèené suspenzi byla stanovena koncentrace
bílkoviny biuretovou reakcí za pouití bovinního sérového albuminu (BSA) pro sestrojení kalibraèní køivky. Nalezená koncentrace bílkoviny byla 1,7 mg/ml suspenze. Dále byla tato suspenze naøedìna v PBS (pH 7,4) na koncentraci 10 µg proteinù/ml
a napipetována po 0,2 ml do jamek s plochým dnem mikrotitraèní destièky (GAMA P). Senzibilizace probíhala pøes noc pøi
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4 °C. Destièky pak byly 3x promyty PBS a ponechány k vyschnutí pøi pokojové teplotì. Pøi této teplotì byly senzibilizované destièky skladovány a do pouití.
Moèe a sliny byly do reakce øedìny 10x a napipetovány do
jamek po 0,05 ml. Inkubace se vzorky probíhala 1 h pøi pokojové
teplotì. Destièky pak byly 3x promyty fyziologickým roztokem
s 0,05 % Tweenem 20. Následovalo pøidání konjugátù po 0,1 ml
proti jednotlivým tøídám Ig øedìných v PBS s 1 % BSA a 0,05 %
Tweenem 20. Konjugáty SEVAC SwAHu/IgX-Px byly øedìny takto: SwAHu/IgG-Px 1:10 000, SwAHu/IgA-Px a SwAHu/IgM-Px
1:5000. Inkubace probíhala 1 h pøi pokojové teplotì, pak byly
destièky promyty 4x promývacím roztokem (viz výe) a pøidán
substrát orto-phenylendiamin (0,1 ml). Reakce byla zastavena asi
po 30 min H2SO4 2 mol.l-1 (0,05 ml).
Na kadou destièku byly napipetovány po 0,05 ml dva standardní vzorky (jeden vzorek moèe, jeden vzorek slin), ve kterých
byly pøedem stanoveny koncentrace Ig v pracovních jednotkách.
Ze standardních vzorkù byla pak pro kadý Ig a kadou destièku sestrojována kalibraèní køivka a z ní odeèítány koncentrace
jednotlivých specifických Ig.
Výsledky
Individuální léèba pacientù na urologickém oddìlení FN v Olomouci byla výteènì snáena a probìhla bez sebemeních komplikací (obr. 1).
Jednoznaènì pøíznivá klinická i laboratorní odpovìï byla pozorována u nemocných s nekomplikovanými cystitidami. Potíe
po léèbì natrvalo vymizely, rekurence infekcí byla zcela výjimeèná a moèový nález se normalizoval. Aplikace vakcíny nemocné
vyléèila.
U nemocných s pooperaèními a poinstrumentaèními infekcemi dolních moèových cest, které dlouhodobì pøetrvávaly po výkonu, byl léèebný efekt zaznamenán u poloviny pøípadù. Bylo
dosaeno vymizení etiologického agens z moèi a klinických i laboratorních pøíznakù onemocnìní. Druhá polovina tìchto nemocných, u nich dolo k vymizení nepøíjemných subjektivních pøíznakù, avak s pøetrvávající pyurií èi bakteriurií, byla hodnocena
jako zlepení stavu. Perzistence klinicky asymptomatické pyurie
a bakteriurie po terapii mìla pøíèinu v morfologických zmìnách
(divertikl mìchýøe, striktura uretry, dysektazie z pooperaèní sklerózy lùka po prostatektomii).
Obdobný výsledek, hodnotitelný stupnìm zlepen, byl zaznamenán u 10 nemocných s chronickou pyelonefritidou, nezávisle na tom, zda byla provázena litiázou èi nikoliv. Aplikací vakcíny bylo dosaeno podstatného ústupu a vymizení subjektivních potíí. V moèi vak pøetrvával nález pyurie, bakteriologicky
verifikován v signifikantních kvantech.
U 4 nemocných s chronickou prostatitidou dolo k vymizení
bakteriurie, vèetnì nálezu v sedimentu a kultivace moèe po masái. Pøetrvávaly vak subjektivní potíe typické pro prostatitidu
a nález zvýeného mnoství leukocytù v exprimátu z prostaty. Stav
nemocných byl hodnocen jako nezmìnìný.
Koní testy u vakcinovaných pacientù
Mezi souborem nemocných a zdravých probandù nebyly prokázány signifikantní rozdíly èasných reakcí u ádného z testovaných bakteriálních druhù. Pøi analýze výsledkù èasných reak-

Fig. 1. Effect of vaccine therapy in treated patients.
Obr. 1. Efekt vakcinoterapie u vakcinovaných pacientù.

cí se ukázalo, e v souboru nemocných odpovídalo vìtí procento testovaných osob slabì pozitivní reakcí na antigeny enterokokù (64,6 % nemocných a 43,3 % zdravých) a dále slabì a støednì
pozitivní reakcí na antigeny Klebsiella pneumoniae (45,8 %
a 23,3 %), Proteus mirabilis (72,9 % a 60,0 %) a Pseudomonas aeruginosa (47,9 % a 30,0 %). Pøitom u zdravých byly zaznamenány s antigeny klebsiel a pseudomonád jen slabì pozitivní reakce.
Naproti tomu bylo v souboru zdravých jedincù zaznamenáno
vìtí procento støednì pozitivních a také silnì pozitivních reakcí
na antigeny Propionibacterium acnes. Prakticky ádný rozdíl mezi
nemocnými a zdravými nebyl nalezen pøi testování antigenù Escherichia coli.
U pozdních reakcí byly prokázány signifikantní rozdíly mezi
nemocnými a zdravými pouze pøi testování antigenù Pseudomonas aeruginosa (p<0,05). Rozdíly byly zaznamenány také v intenzitì koních odpovìdí. Pozitivní odpovìdí reagovalo 87,5 %
nemocných a 60 % zdravých. Nemocní mìli signifikantnì vìtí
procento silnì a støednì pozitivních reakcí.
U zbývajících testovaných antigenù nebyl rozdíl mezi nemocnými a zdravými statisticky významný. Pozitivní pozdní odpovìdi nemocných i zdravých na enterokokové, escherichiové, klebsielové a proteové antigeny se pohybovaly mezi 90100 %. V souboru nemocných vak byly zaznamenány èastìji velmi silnì nebo
silnì pozitivní odpovìdi na antigeny bakterií Enterococcus faecalis, Escherichia coli a Proteus mirabilis.
Na antigeny Propionibacterium acnes reagovalo pozitivnì
celkem 10,5 % nemocných (v anamnéze udávali akné) a 3,3 %
zdravých osob.
Pøi srovnání èasných a pozdních reakcí byl signifikantní rozdíl prokázán jen u èasných reakcí s antigeny Enterococcus faecalis a Propionibacterium acnes, a to mezi 2. a 3. vyetøením
(p<0,05). Pøi 3. vyetøení dolo k signifikantnímu vzestupu slabì
pozitivních reakcí. Rozdíl v intenzitì koních testù s antigeny
Enterococcus faecalis a Propionibacterium acnes mezi 1. vyetøením pøed léèbou a 3. vyetøením za 6 mìsícù od zahájení vakcinoterapie není statisticky významný.
Srovnání výsledkù koních testù pøed zahájením vakcinaèní
léèby (1. vyetøení) s výsledky za 6 mìsícù od jejího zahájení
(3. vyetøení) neprokázalo signifikantnì významné zmìny u ádného z testovaných bakteriálních druhù v poètu nebo intenzitì
reakcí.
Kultivaèní nálezy, moèový sediment
Kultivaèní nálezy v moèi pacientù léèených vakcínou jsou
uvedeny v tabulce 1.
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Tab. 1. Results of urinary cultivation in vaccinated patients (%).
Tab. 1. Kultivaèní nálezy v moèi vakcinovaných pacientù (v %).
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Prior
treatment
Pøed
léèbou

During
treatment
V prùbìhu
léèby

After the
treatment
Po
léèbì

Escherichia coli

33,3

25,9

14,9

testovaných protilátek v moèi byly nalezeny pøiblinì u 1/3 a 1/
2 vech sledovaných pacientù. Ve slinách se jejich hladiny zvýily
u více ne 1/2 a témìø 2/3 probandù.
V tabulce 5 je vyjádøena opìt zvýená hladina protilátek v moèi u souboru 8 úspìnì vakcinovaných pacientù s diagnózou cystitis chronica. U tìchto nemocných byly zvlátì èasto zvýeny hladiny specifických protilátek IgA (u 75 %) a IgG (u 100 %).

Klebsiella pneumoniae

14,9

11,1

11,1

Diskuse a závìry

Pseudomonas aeruginosa

7,4

3,7

3,7

Proteus mirabilis
Escherichia coli

7,4

3,7

1,85

Enterococcus sp.
Escherichia coli

7,4

1,85

1,85

Serratia sp.

7,4

7,4

7,4

Enterococcus sp.

3,7

0

0

Proteus mirabilis

3,7

3,7

3,7

Enterobacter sp.

3,7

0

0

Escherichia coli
Proteus mirabilis
Enterococcus sp.

3,7

3,7

3,7

Escherichia coli
Staphylococcus aureus

3,7

0

0

Staphylococcus epidermidis

3,7

0

0

100,0

61,05

48,2

Z provedeného klinického výzkumu, spoèívajícího v léèebné
aplikaci vakcíny URVAKOL u uroinfekcí, vyplývá, e tento preparát je úèinný u tzv. nekomplikovaných infekcí moèových cest.
Naproti tomu vude tam, kde v urogenitálním systému existují
pøedpoklady pro udrení infekce (divertikly moèového mìchýøe,
zúení uretry, chronická pyelonefritida pøi litiáze) je URVAKOL
vhodný pouze k podpùrné imunomodulaèní léèbì, odstraòující
nepøíznivé subjektivní pøíznaky a doplòující antibiotickou terapii. Onemocnìní loiskového charakteru (prostatitida, prostatovesikulitida) URVAKOL neovlivní.
Srovnání výsledkù koních testù v souborech vakcinovaných
pacientù a zdravých osob ukazuje, e u nemocných je vìtí poèet
nebo vìtí intenzita èasných i pozdních koních odpovìdí na antigeny bakterií Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis a Pseudomonas aeruginosa. U nemocných byl dále zaznamenán vìtí poèet
a intenzita èasných reakcí na antigeny Klebsiella pneumoniae a vìtí
intenzita pozdních reakcí na antigeny Escherichia coli. Protoe se
tyto bakterie uplatòují jako èasté etiologické agens u infekcí moèových cest, nelze vylouèit jejich urèitou pøíèinnou souvislost s chronickým nebo recidivujícím prùbìhem urologických infekcí.
Porovnání výsledkù koních testù pøed léèbou s výsledky získanými bìhem vakcinoterapie chronických uroinfekcí, neprokázalo statisticky významné rozdíly u ádného z testovaných bakteriálních druhù.
U vech pouitých antigenù jde v podstatì o testy anamnestické, sledující sekundární reakci organismu na opakovaný kontakt (Pekárek a spol., 1987). Pozitivní hodnoty pozdních reakcí
(prùmìr indurace vìtí ne 5 mm) u prakticky vech nemocných
i zdravých osob (90100 %) po aplikaci antigenù Enterococcus
faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae a Proteus mirabilis svìdèí o vysoké promoøenosti populace tìmito bakteriemi.
Jedná se zøejmì o pøíèinnou souvislost interakce fyziologické
mikroflóry s imunitním systémem èlovìka a orientaènì svìdèí
o dobrém stavu bunìèné imunity.
Signifikantnì vyí procento pozitivních reakcí na antigeny
Pseudomonas aeruginosa u nemocných osob (témìø 90 %) je
vysvìtlitelné jejich vyím vìkovým prùmìrem a tedy vìtí moností styku s antigeny tohoto druhu pøi pseudomonádové kolonizaci èi infekci.
Pøekvapivì nízká anamnestická reakce na antigeny Propionibacterium acnes u obou skupin sledovaných osob (10,5 % nemocných a 3,3 % zdravých) koreluje s jejich individuálními anamnézami. Pozitivní reakce byla zaznamenána jen u jedincù, kteøí v minulosti prodìlali akné.
Kultivaèní nálezy v moèi vakcinovaných pacientù, hodnocené pøed léèbou, v prùbìhu léèby a po jejím ukonèení, se vakcinoterapií sníily zhruba o 50 %. Pøitom k vymizení bakteriurie dolo pøevánì u pacientù se zánìtem nekomplikovaným zmìnìný-

Bacterial
strain
Bakteriální
kmen

Total
Celkem

Nejèastìji izolovanými patogeny byly kmeny Escherichia coli
(33,3 %) a Klebsiella pneumoniae (14,9 %). Vyskytly se i pøípady polybakteriálních infekcí, u kterých byly vdy pøítomny kmeny Escherichia coli.
Kultivaèní záchyt bakterií v moèi vakcinovaných pacientù
poklesl v prùbìhu léèby zhruba o 40 %, po jejím ukonèení pak
o dalích 20 %.
Nálezy patogenù v moèi pøed léèbou byly provázeny pyurií.
V prùbìhu léèby dolo u èásti pacientù k vymizení patogenù z moèi a k negativnímu nálezu i v moèovém sedimentu. U dalích
nemocných pøetrvávala prostá bakteriurie bez zánìtlivé sloky
v moèi a koneènì u èásti pacientù nebyl nález v moèi léèbou ovlivnìn (tab. 2).
Hodnoty leukocytù v moèovém sedimentu poklesly v prùbìhu léèby pøiblinì o 37 %, po léèbì byl zaznamenán dalí pokles
o 33 %.
Protilátková imunita u vakcinovaných pacientù
V tabulkách 3 a 4 jsou uvedena procenta vzorkù se zvýenou
hladinou protilátek po ukonèení vakcinoterapie. Zvýené hladiny
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Tab. 2. Leukocytes detected in the urine sediment in vaccinated patients (%).
Tab. 2. Nálezy leukocytù v moèovém sedimentu vakcinovaných pacientù (v %).
Pyuria
degree
Stupeò
pyurie
mild
lehká
moderate
støední
severe
tìká
Total
Celkem

Prior
treatment
Pøed
léèbou

During
treatment
V prùbìhu
léèby

After the
treatment
Po
léèbì

7,4

11,1

11,1

18,5

18,5

11,1

74,1

33,3

7,4

100,0

62,9

29,6

Tab. 4. Antibodies levels in the saliva.
Tab. 4. Hladiny protilátek ve slinách.
Antibodies
Protilátky
spec. IgA
spec. IgM
spec. IgG
lysozyme
lysozym

Number of samples with increased level
compared to the levels before the vaccine
therapy
Poèet vzorkù se zvýenou hladinou
proti vyetøení pøed vakcinoterapií
62,5 %
58,33 %
60,87 %
61,54 %

Tab. 3. Antibodies levels in the urine.
Tab. 3. Hladiny protilátek v moèi.

Tab. 5. Urinary antibodies levels in patients with chronic cystitis.
Tab. 5. Hladiny protilátek v moèi u pacientù s chronickými cystitidami.

Antibodies

Antibodies

Protilátky
sIgA
spec. IgA
spec. IgM
spec. IgG
lysozyme
lysozym

Number of samples with increased level
compared with the results before vaccine
therapy
Poèet vzorkù se zvýenou hladinou
proti vyetøení pøed vakcinoterapií
30,30
55,88
32,35
41,18

%
%
%
%

35,29 %

mi anatomickými pomìry. Kvantitativní nálezy leukocytù, hodnocené ve stejných intervalech, poklesly léèbou u 70 % pøípadù.
U èásti pacientù tedy trvala prostá bakteriurie bez zánìtlivé sloky v moèi.
Uvedené laboratorní parametry jsou srovnatelné s prací Freye
a spolupracovníkù, kteøí popisují výsledky léèby Uro-Vaxomem
u 64 pacientù s uroinfekcemi. Po pùl roce od zahájení terapie
uvádìjí v 81 % sníení kultivaèních nálezù a v 79 % pokles poètu leukocytù v moèi (Frey a spol., 1986). Nespecifikují vak blíe léèené urologické infekce ve smyslu souèasné pøítomnosti anatomických pøekáek.
Protilátková imunita sledovaná za uvedených podmínek byla
vakcinoterapií ovlivnìna v rozmezí 3056 % v moèi a 5862
% ve slinách. Pøitom hladiny specifických protilátek se zvýily
v moèi pacientù s chronickými cystitidami v rozmezí od 25 do
100 %. U vech tìchto nemocných byly zaznamenány zvýené
titry specifických protilátek tøídy IgG a pouze u ètvrtiny pacientù
tøídy sIgA. Tyto nálezy jsou ponìkud v rozporu s materiály UroVaxomu, které v pokusech na myích i pøi klinickém testování
naznaèují signifikantní zvýení sIgA v moèi.
Léèebné indikace preparátu URVAKOL vycházejí z pøedbìných klinických výsledkù. Pøípravek je vhodný k léèbì chronických infekcí orgánù moèového systému bez zmìnìných anatomic-

Protilátky
sIgA
spec. IgA
spec. IgM
spec. IgG
lysozyme
lysozym

Number of samples with increased level
compared to the levels before the vaccine
therapy
Poèet vzorkù se zvýenou hladinou
proti vyetøení pøed vakcinoterapií
25 %
75 %
25 %
100 %
50 %

kých pomìrù. U zánìtù komplikovaných strukturálními zmìnami
mùe slouit jako racionální doplnìk terapie antimikrobiální a/
nebo chirurgické. Lze rovnì uvaovat o profylaktickém podávání vakcíny pøed plánovanými invazivními postupy v rámci vyetøení èi oetøení pacientù na urologickém oddìlení, se snahou o omezení infekèních komplikací tìchto výkonù.
Kontraindikace léèby jsou uvedeny na pøíbalovém letáku ke
kadé léèebné dávce vakcíny. Vycházíme z Návrhu na tandardné
metódy prípravy bakteriových imunomodulaèných stock vakcín (Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica, Pøíloha è. 2/
1991), který doplòujeme naimi zkuenostmi.
Za kontraindikace nutno povaovat tuberkulózu a mykobakteriózu, selhávání obìhového systému, poruchy CNS, závané
defekty imunity, léèbu imunosupresivy, tìké hepatopatie vèetnì
hepatitidy, maligní neoblastická onemocnìní (vyadují individuální pøístup), tìké nefropatie (kromì bakteriálních zánìtù uropoetického systému), tìké poruchy funkce títné lázy, kachexii,
prùjmová onemocnìní, závané chorobné zmìny v krevním obraze a tìhotenství. Jako relativní kontraindikace uvádíme tìká alergická onemocnìní, autoimunitní a imunokomplexové choroby,
stavy po splenektomii, chronická onemocnìní vnitøních orgánù,
spasmofilii, hypokalcinémii, dobu 8 týdnù po oèkování ivou vakcínou a akutní infekce. V pøípadì, e se stav pacienta zhorí bì-
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hem vakcinaèní léèby anebo se komplikuje jiným onemocnìním,
doporuèujeme konzultaci s klinickým imunologem nebo pøeruení vakcinace.
Neádoucí úèinky vakcinoterapie vìtina výrobcù perorálních
forem vakcín neuvádí, naopak dokumentuje jejich výbornou snáenlivost v propagaèních materiálech. Nae zkuenosti jsou obdobné, nejen u souboru urologických pacientù, ale i pøi pouití
jiných polybakteriálních pøípravkù v terapii infekcí kùe èi dýchacího traktu. Ojedinìle jsme vak zaznamenali pøechodné zhorení choroby, která byla indikací k vakcinoterapii. Tyto stavy jsme
øeili úpravou dávkování, tj. prodlouením intervalù èi sníením
dávky na polovinu a povaovali jsme je za první známku úèinnosti vakcíny (Koukalová a spol., 1995).
Sloení vakcíny a její terapeutické indikace jsou pøedmìtem
udìleného patentu FÚV pod è. 278469.*
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