
65

H
Y

G
IE

N
A

 § 2018 § 63(2)
SD

ĚLEN
Í Z K

O
N

FER
EN

C
E

to je třeba při indikaci antibiotické terapie mít stále na 
paměti, že nadužívání, či zneužívání antibiotik přispívá 
k šíření genů, jež antibiotickou rezistenci kódují. Stejně 
tak to platí i pro aplikace antibiotik ve veterinární me-
dicíně, v zemědělství včetně akvakultur, nebo v potra-
vinářském průmyslu.

Genetická informace se mezi organismy přenáší dvě-
ma cestami. Vertikálně, tj. z generace na generaci (z ro-
dičů na potomky) a horizontálně (laterálně), přímou vý-
měnou genetického materiálu přes druhové bariéry. Jsou 
to především prokaryota, u nichž je výměna genů nebo 
celých genových úseků horizontálním přenosem zce-
la běžná. Horizontální genetická transformace (HGT) 
se uskutečňuje čtyřmi základními mechanismy – trans-
formací, konjugací, transdukcí a transpozicí. Mohou tak 
dynamicky a v relativně krátkém čase vznikat vysoce 
rozmanité genomy, což vertikální přenos neumožňuje. 

Díky tomu mohou prokaryota rychle nabývat nové 
vlastnosti, včetně virulence, patogenity a také rezisten-
ce na toxiny, včetně antibiotik, které zvyšují jejich adap-
tabilitu. Proto jsou reinfekce rezistentními mikroorga-
nismy obvykle obtížněji léčitelné než infekce vyvolané 
nerezistentními bakteriálními kmeny.
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Zástupci rodu Cronobacter spp. (dříve označovaného 
jako Enterobacter sakazakii) jsou gramnegativní, nespor-
tující, pohyblivé mikroorganismy, patřící do čeledi En-
terobacteriaceae. Momentálně je členěn do 7 druhů: Crono-
bacter sakazakii, C. malonaticus, C. dublinensis, C. muytjensii, 
C. turicensis, C. universalis, C. condimenti. Jedná se o ubi-
kvitární organismy, které mohou být izolovány z nejrůz-
nějších prostředí. U člověka byla popsána alimentární 
cesta přenosu (kojenecká počáteční strava). Cronobacter 
spp. jsou považovány za oportunní patogeny, které mo-
hou u člověka způsobovat život ohrožující infekce v ši-
rokém věkovém spektru. Mezi nejrizikovější populace 
se řadí novorozenci, nedonošené děti a obecně imuno-
kompromitovaní pacienti. Mortalita v těchto skupinách 
může dosahovat 40 až 80 %. Velmi široké je i spektrum 
nemocí s kronobakteriemi související. Jednoznačně byla 
prokázaná souvislost s meningitidou. Dále bývají spojo-
vány se septikémiemi a nekrotizujícími enterokolitida-
mi. Asymptomatické nosičství bylo popsáno již v něko-
lika studiích – dutina ústní, pokožka, stolice, mateřské 
mléko. Z klinického materiálu byly kronobakterie izolo-
vány z krve, kostní dřeně, sputa, moči, mozkomíšního 
moku, abscesů. Bylo popsáno i klonální šíření v nemoc-
ničních zařízeních. Mohou invadovat intestinální buň-
ky, replikovat se v makrofázích a pronikat hematoence-
falickou bariérou. WHO popsalo jasnou epidemiologic-

kou souvislost u kronobakterií a salmonel, právě při vy-
volání meningitid, které jsou spojeny s průnikem hema-
toencefalickou bariérou. Doposud bylo popsáno hned 
několik faktorů virulence. Na základě analýzy kmenů  
z roku 1994, které způsobily outbreak ve Francii na no-
vorozeneckých JIP, bylo zjištěno, že mezi nejvirulentněj-
ší kmeny patří C. sakazakii. Kronobakterie jsou schopny 
produkovat enterotoxiny a řadu hemolyzinů, termostatic-
ké endotoxiny produkované kronobakteriemi, které pro-
nikají hematoencefalickou bariérou. Zástupci Cronobac-
ter spp. jsou obecně citlivější k antibiotikům než ostatní 
enterobakterie. V poslední době se však objevila rezis-
tence na ampicilin. V roce 1980 byly všechny testova-
né kmeny na ampicilin citlivé. V roce 2001 byla popsá-
na zvýšená prevalence produkce β-laktamáz. Retrospek-
tivně bylo zjištěno, že dvě úmrtí ve Francii v roce 1994 
byla způsobena producenty širokospektrých β-laktamáz.
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Ovzduší zdravotnických zařízení, kde se soustřeďu-
jí zdroje infekce, ať už skryté (pacienti nebo personál 
kolonizovaní rezistentními kmeny) nebo zjevné (osoby 
s projevy infekce), je ve vyšší míře zatíženo výskytem 
patogenních mikroorganismů. Nejčastěji jsou zachyco-
vány grampozitivní bakterie (např. Staphylococcus aureus), 
které jsou přirozeně odolnější k vyschnutí a jsou i čas-
tou součástí mikroflóry zdravých osob. Nepřekvapí také 
záchyt spor bakterií, jako je např. Clostridium dificille, pro 
které vzdušný přenos nepředstavuje ohrožující podmín-
ky. Zachycovány v ovzduší v životaschopné formě jsou 
však také gramnegativní bakterie, jako je např. Acineto-
bacter spp. nebo Pseudomonas spp, významní původci in-
fekcí spojených se zdravotní péčí. 

Míra kontaminace nemocničního ovzduší je určová-
na obsazeností oddělení, spektrem pacientů, způsobem 
a účinností výměny vzduchu v těchto prostorách a čin-
nostmi diagnosticko-terapeutickými či ošetřovatelský-
mi. Například během stlaní lůžka byla zjištěna ve vzor-
cích vzduchu kontaminace až 6 000 KTJ/m3. 

Specifickým mechanismem kontaminace ovzduší je 
vznik infekčního aerosolu, který vzniká např. i při roz-
pojování dialyzačních či transfuzních setů nebo běžné 
hygieně pacienta (sprchování, splachování WC). 

Kapénky, které se dostávají do ovzduší v závislosti na 
velikosti, buď dopadají na povrchy a podílí se tak na je-
jich kontaminaci, nebo ve vzduchu rychle vysychají a je-
jich jádra jsou transportována konvektivními vzdušný-
mi proudy na větší vzdálenosti. Mikroorganismy se také 
do ovzduší dostávají se zvířeným prachem (odloučený-
mi epiteliemi, prachem z oděvů). Přenos patogenů ven-
tilačními systémy je rovněž znám a také dokumentován.
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