
   Mikrobiologická diagnostika  

v intenzivní medicíně 
 

 

     Pavel Dřevínek 

 
 

 Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK 

 FN Motol 

 



Požadavky na mikrobiologickou dg. 

• včasná (okamžitá) …. a servis nejlépe 24/7 

• přesná  

• s intepretací, zda se jedná o nález s kauzalitou 

• s doporučením ATB léčby 

 

• levná 

Přitěžující okolnosti u pacientů z ARO 
 

• základní onemocnění 

• alterace imunitního systému 

• invaze a intervence 

• pozměněná symptomatika  

                                           

 

• nebezpečí nozokomiálních infekcí 

kolonizace  

vs.  

infekce ? 



Z čeho se skládá mikrobiologická dg. 

• pre-analytická fáze 

     - indikace vyšetření 

      - odběr, transport vzorků 

 

• analytická fáze 
      - detekce  

      - identifikace 

Laboratoř: 
 

• kultivace  

• mikroskopie (sputa, likvoru, hnisu, hemokultury) 

• detekce antigenu (pouzdra, toxinu …) 

• sérologie 

 

• molekulární genetika 

• MALDI TOF 



molekulárně genetická dg. 

 předem omezena jen  

na určité mikroorganismy 
(patogen specifická PCR) 

   bez omezení; záchyt 

kteréhokoliv mikroorganismu 
(širokospektrá PCR) 

Příklady 

Bordetella pertussis 

Pneumocystis jiroveci 

Clostridium difficile 

Mycobacterium tuberculosis 

Příklady 

sepse 

infekční endokarditidy 

infekce kloubních náhrad 

plicní infekce (imunosuprese) 

Nový trend komerčních platforem 

respirační infekce 

bakteriální meningitidy 

meningoencefalitidy 

střevní infekce 



Diagnostika 

• záchyt nekultivovatelných, pomalu rostoucích agens 

  nebo agens náročných na kultivační podmínky 

• složitá identifikace agens 

• rychlost provedení  

• vysoká citlivost metody 

• současně podávaná antibiotická léčba 

Důvody použití molekulární genetiky v mikrobiologii: 

• záchyt nekultivovatelných, pomalu rostoucích agens 

  nebo agens náročných na kultivační podmínky 

• složitá identifikace agens 

Úskalí všech metod PCR:  

- neříká nic o viabilitě nálezu (většinou ….)  

- neposkytuje ATB citlivost 

 

Úskalí širokospektré PCR: 

- interpretace:  

 nález mikrobů, s nimiž nemáme zkušenost  

  směs mikrobů - vyšetřovat jen primárně sterilní materiál!  

- riziko kontaminace vzorku během zpracování 



Svalová biopsie 

Kasuistika „Pijavice“  
(ve spolupráci s prof. Holubem) 

 

Muž 49 let  

hospitalizace v ÚVN na Klinice infekčních nemocí 

 
• Febrílie až 40 oC, cefalea, lymfadenopatie v levém třísle 
 

• Leukocyty 26 tis, CRP 450 
 

 

• UZ břicha: zánětlivý infiltrát flegmonózního  

 charakteru v levé jámě kyčelní,  

 expanduje přes tříslo až do stehna 
 

 

• CT: flegmonózní zánět v levém retroperitoneu,  

 lymfadenopatie kolem iliackých cév,  

 tekutina kolem levého m. psoas 



materiál výsledek 

hemokultura opakovaně neg. 

stolice na C. difficile neg. 

výtěr z rekta E. coli, Campylobacter coli 

moč neg. 

biopsie m. psoas neg. 

materiál výsledek 

biopsie m. psoas - PCR Streptococcus pyogenes 

nekrotizující fasciitis  

s „masožravým streptokokem“ 



 

MALDI-TOF 

Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time Of Flight 

- identifikace narostlé bakteriální kultury 

  (náhrada biochemické identifikace) 

 

- rychlost v minutách 

- zrychlení diagnostiky o desítky hodin 

 

 







Senzitivita Specificita Detekce Identifikace 

 

mikroskopie 

 

 

nízká 

 

nízká 

 

ANO 

 

ne 

 

detekce 

antigenu 

 

 

střední 

 

vysoká 

 

ANO 

 

ANO 

 

kultivace 

 

 

střední 

 

střední 

 

ANO 

 

ne/ANO 

 

molekulární 

genetika 

 

 

vysoká 

 

vysoká 

 

ANO 

 

ANO 

 

MALDI TOF 

 

 

vysoká 

 

vysoká 

 

- 

 

ANO 

 

sérologie 

 

 

střední 

 

střední 

 

ANO 

 

ANO 



Infekce krevního řečiště,  

sepse 

Primární IKŘ = stav, kdy je infekce v samotném krevním řečišti 
 

• infekční endokarditidy 

• endarteritidy, tromboflebitidy  

• spojené s používáním cévních katétrů  

  

Sekundární IKŘ 

Katétrové infekce (catheter-related BSI) 

            - pochází z kontaminace katétru intra či extraluminálně 

     - růst mikroorganismů v biofilmu 

     - lokální infekce 

     - systémová infekce (katétrová sepse) 

  

 • koaguláza neg. stafylokoky 

• S. aureus  

• enterokoky   

     

•  kandidy 

•  enterobakterie  

•  P. aeruginosa 

kolonizace  

vs.  

infekce ? 



Infekce krevního řečiště,  

sepse 

Diagnostika katétrové infekce: 

 

• vyjmutý katétr (> 15 CFU) 
    





Infekce krevního řečiště,  

sepse 

Diagnostika katétrové infekce: 

 

• plná krev k hemokultivaci 
    



• Dostatečné množství krve 

• Jednorázový odběr 

• Periférie  
 

- 40 až 60 ml krve (10 ml na lahvičku; celkem 4 až 6 lahviček)  

- jednorázový odběr spíše než párové hemokultury opakovaně 

 

- aerobní a anaerobní lahvičky v poměru 1:1 

-pokud je zvažována infekce mykotického původu, přiřadit mykotickou lahvičku 

 

 

 

 

 

Zásady správného odběru hemokultur 



pozitivní preparát ATB  

citlivost 

2 až 4 dny 

identifikace  

MALDI 

5 až 7 dní 

negativní 

molekulární genetika 

8 hodin 



Infekce CNS 

Purulentní menigitida 

• N. meningitidis sk. A, B, C, Y, W 

• S. pneumoniae  

• H. influenzae typ b  

    

  

•  S. agalactiae 

•  L. monocytogenes  

•  enterobakterie 

Diagnostika: 
 

• likvor: mikroskopie, detekce antigenů, kultivace (i v hemokult. lahvičkách) 

             molekulární genetika (patogen specifická PCR) 

 

• plná krev k hemokultivaci 



4-letý chlapec s meningeálními příznaky, septický 

otitis, zvětšené mandle, kariézní chrup 

 

CSF 

Kasuistika „Ucho, zuby, meningy“  

WBC 26.4 x 109/L 

PLT 40 x 109/L 

 

CRP 186.9 mg/L 

PCT > 100 µg/L 

 

D-dimers 1732 ng/mL 

 
CSF: 

Pandy   + 

WBC   2432 / 3 µl (0-12) 

   PMN  97%   

RBC   48 / 3 µl 

glucose   0.22 mmol/L (1.65-5.55) 

protein   984 mg/L (130-360) 

chloride   123.5 mmol/L (109-133) 

lactic acid  9.04 mmol/L (0.9-2.8) 

 



lumbar puncture 

blood culture 

throat swab 

ear swab 

 

January 24 

CSF: microscopy neg. 

CSF from Jan 24:  

•    PCR N. menigitidis neg. 

•    PCR S. pneumoniae neg. 

•    PCR H. influenzae neg.  

          

January 25 (Day 2) 

(Day 1) 



Brain CT scan: 

Mastoiditis  

empyema around cerebellar hemisphere 

both intra- and extracranial lesions 

sigmoid and transverse sinus thrombosis 

Brain MRI: 

thrombosis of internal jugular vein 

retropharyngeal phlegmona 

inflammatory process in temporal, occipital 

bones and C1 vertebra 



throat swab from Jan 24: normal flora 

ear swab from Jan 24: neg. 

urine pneumococcal Ag: neg. 

CSF from Jan 24:  

•    culture neg.  

•    PCR panbacterial:  

 

 

January 27 

 CSF from Jan 24:  

    PCR herpesviruses neg.   

Fusobacterium necrophorum 

January 26 

urine 

blood culture 

throat swab 

ear swab 

 

(Day 3) 

(Day 4) 

blood from Jan 26: 

     PCR panbacterial:   

blood culture from Jan 24, 26: neg.  January 30 (Day 7) 

  Fusobacterium necrophorum  



Infekce dolních cest  

dýchacích 

Ventilátorová pneumonie 

Časný typ (do 5. dne) 
 

• S. aureus 

• S. pneumoniae  

• H. influenzae 

• K. pneumoniae, E. coli   

Pozdní typ 
 

• K. pneumoniae, E. coli … 

•  P. aeruginosa 

• MRSA 

• A. baumannii 

• Infekce nozokomiálního původu v souvislosti s UPV (až 50 % ze všech) (?) 
 

• předchází sekundární kolonizace DCD  

 - z HCD a GIT (tj. komenzály) 

  - z exogenního zdroje (přes personál) 

  

kolonizace  

vs.  

infekce ? 



Infekce dolních cest  

dýchacích 

Ventilátorová pneumonie 

Dignostika: 
 

• vzorek z DCD: 

 endotracheální aspirát (105 CFU/mL) 

 bronchoalveolární laváž (104 CFU/mL) 

 chráněný kartáček (protected specimen brush) 

                (103 CFU/mL) 

 

nález kvantifikovat 

situaci monitorovat  

     mj. s cílem včas detekovat multirezistentní agens 



zvětšení 10x10 



G- tyčinky 

zvětšení 10x100 



Infekce močových cest 

V souvislosti s močovým katétrem 
 

• nejčastější infekce nozokomiálního původu 

• pochází z kontaminace močového katétru intra či extraluminálně 

• růst mikroorganismů v biofilmu 

kolonizace  

vs.  

infekce ? 

•  E. coli a jiné enterobakterie  

•  P. aeruginosa 

• enterokoky 

• kandidy 



V souvislosti s močovým katétrem 

Diagnostika: 
 

• vzorek moči: 

      z nově zavedeného katétru po vyjmutí původního 

      střední proud spontánně vymočený  

 

nález kvantifikovat (> 105 CFU/mL, i směsi) 

situaci monitorovat  

  

Infekce močových cest 


